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Ja taas on joulu. Joulukuu on kyllä oikein superkiireinen kuu-
kausi monella tapaa. Ensinnäkin se on tavallaan kovin lyhyt 
kun kaikki asiat pitää saada valmiiksi ennen jouluaattoa. Tuolla 
toisissa töissä ja yleensä Rovaniemellä ja koko Lapissa joulu-
kuun alku tarkoittaa kaikkein vilkkaimman turistikauden alkua 
ja sitä että vierailijoille pitää yrittää tarjota parasta mahdol-
lista laatua vaikka on kiire. VUL:n töissä lehti pitää saada pois 
käsistä hyvissä ajoin, koska taittaja ja painotalon väkikin halu-

toimitukselta

avat joululomalle, myös kevään aikataulut, liittokokous, arvo-
kilpailut, toimintakertomus, ym. asiat haluaa saada mahdolli-
simman hyvälle mallille, sillä tammikuu tulee äkkiä ja ennen 
kuin joulusta on kokonaan selvitty, on jo tammikuun puoliväli 
ja talven kilpailut alkavat heti loppiaisena. Lisäksi olisi tietysti 
omia joulujuttuja ja lahjajuttuja, joista ei haluttaisi tinkiä kun 
joulu on vain kerran vuodessa. Mutta yleensä kuitenkin kaikki 
on saatu ainakin suurin piirtein kasaan ja sikäli joulun on voi-
nut viettää rauhassa. Luulen että niin käy myös tänä vuonna.

Loppiaisen kilpailuista saadaankin loistava aasinsilta toi-
seen asiaan  Olen tässä nyt viikonlopun koneella istues-
sani ikkunasta todennut että lunta on ja sitä tulee koko ajan 
lisää. Voisipa todeta, että olisi ihan jees jos pidettäisiin taukoa 
sateissa välillä. Olin viime viikonloppuna Tervolan Varejoella 
”hiihtämässä” koirien kanssa ja voin kertoa että kaikki jotka 
haluavat hiihtää tai ajaa kilpaa oikeasti lumisilla radoilla ja 
oikeassa talvessa huippuolosuhteissa, niin laittakaahan ilmoit-
tautumista Tervolan kisoihin tulemaan. Ainoa varteenotettava 
ongelma Tervolassa ovat tällä hetkellä porot, joita on ollut alu-
eella kuluneina viikkoina. Porot tuppaavat tallustelemaan myös 
latupohjilla ja kaivelemaan lunta sieltä mistä tykkäävät, mutta 
latukoneella radat on saatu joka kerta hyvään kuntoon myös 
näiden vierailujen jälkeen.

Niina

puheenjohtajalta

Puolan MM-kisoihin Suomesta lähti iso joukkue, joka toi 
menestystä jälleen kotiin mukanaan. Mitalit on tietysti se mitä 
sieltä lähdettiin hakemaan, mutta ns. pistesijat 4-6 ovat myös 
arvostettavia saavutuksia. Onnittelut kaikille menestyneille.

Erityisen iloinen olen nuorten saavutuksista ja varsinkin 
Jonna Lipposen mestaruudesta joka oli ensimmäinen nuorten 
MM-kulta Suomeen kautta aikojen.

MM-kisojen taso oli jälleen kova kuten yleensäkin, kun kisa-
paikka on keskellä Eurooppaa. Samalla nähtiin ilmeisesti suu-
rimmat sulanmaan kisat kautta aikojen ja tästä syystä lisäpaik-
kojakaan ei myönnetty osallistumisiin. Olosuhteet kisapaikalla 
olivat kuraiset kuten usein Keski-Euroopan kisapaikoilla tun-
tuu olevan. Joskus on puhuttu että onkohan meillä Suomessa 
liian hyvät urat sulanmaan kisoissa, kun arvokisoissa usein 
kahlataan nilkkoja myöten kurassa. 

Täältä kotimaasta MM-kisoja seuraten näki taas tulospal-
velun kehittyneen. Tulokset tulivat lähes reaaliajassa nettiin ja 
sivustotkin pysyivät hengissä, joten kisoja pystyi jännäämään 
kotisohvaltakin. Tämä olisi kotimaankin kisoissa hyvä lait-
taa tavoitteeksi. Mikäli me haluamme medianäkyvyyttä lajille, 
ainakin SM-kilpailujen tulosten tulee olla lähes reaaliajassa 
median tavoitettavissa. Kuluneen syksyn kisoissa tämä toteu-
tuikin, joten tulevien talvikisojen järjestäjille on tässä haastetta 
tarjolla.

Tätä kirjoittaessani Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttä ja 
moni olisi toivonut näkevänsä valjakkourheilun menestyjiä lin-
nan juhlissa, mutta kutsu ei tällä kertaa osunut meidän menes-
tyjille. Tähänkin medianäkyvyys voisi olla avuksi.

Kiitos Teille kaikille kuluneesta vuodesta ja toivotan menes-
tystä harrastukseen tulevalle vuodelle.

- Timo -



4

3/2017 3/2017

Ajankohtaisia pikku-uutisia

Lajilisenssi

Lajilisenssin kaudelle 2017-2018 voi lunastaa mak-
supäivästä alkaen VUL:n jäsenseuraan kuuluva hen-
kilö.

Lajilisenssi sisältää vuoden voimassa olevan urhei-
luvakuutuksen VUL:n jäsenseuraan kuuluville ja VUL-
lehden vuosikerran (3 numeroa) 2017-2018. Lajili-
senssivaihtoehtoja on neljä, joista jokainen voi valita 
itselleen sopivan vaihtoehdon:

1. Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta, 
joka osallistuu Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto 
ry:n toimesta järjestettyihin kilpailuihin. Poikkeuk-
sen muodostavat ainoastaan koirajuoksu- ja har-
rastussarjat, joissa lajilisenssi ei ole pakollinen kan-
sallisissa kilpailuissa (VUL kansalliset säännöt). Koi-
rajuoksu- ja harrastussarjoissakin kilpailijalla on kui-
tenkin oltava maksettuna kilpailukohtainen vakuutus 
voidakseen osallistua kilpailuun. Kilpailunjärjestäjä 
vastaa kilpailukohtaisesta vakuutuksesta kun kilpai-
lija ilmoittaa asian ilmoittautuessaan kilpailuun.

2. Harrastajalisenssi antaa vuoden vakuutusturvan 
urheilijoille, jotka harrastavat valjakkourheilua sään-
nöllisesti, mutta eivät kilpaile aktiivisesti. Harrastus-
lisenssillä saa kilpailla yhden kansallisen tason kil-
pailun tai SM-kilpailun, mutta ei kansainvälisiä kilpai-
luja (esim. MM, EM, SOC tai World-cup).

3. Lajilisenssi ilman vakuutusta. Henkilö, jolla on 
oma vakuutus, joka korvaa myös urheiluvammat 
valjakkourheilun kilpailutoiminnassa, maksaa lajili-
senssin ilman vakuutusta. Vakuutuksetonta lisenssiä 
hankkiessa järjestelmä pyytää kirjaamaan korvaavan 
vakuutuksen numeron ja vakuutusyhtiön. Todistusta 
ei tarvitse toimittaa enää liittoon.

4. IFSS:n kansainvälinen DID-lisenssi. DID-
numero on Kansainvälisen liiton (IFSS:n) vaa-
tima ”Ajajan tunnistusnumero – Driver Identifi-
cation Number (DID)” eli kansainvälinen kilpai-
lulisenssi. DID-numeroa tarvitaan mikäli kilpai-
lija aikoo osallistua IFSS:n  EM- ja MM-kilpailui-
hin. DID-lisenssin saa rekisteröitymällä sivulla 
lisenssi.sportti.fi ja maksaa DID-lisenssi sieltä 
saadulla laskulla. Lisenssin maksusta ei tule erik-
seen ilmoitusta, vaan siitä kannattaa kysellä. Huo-
mioikaa omaa kilpailukalenteria suunnitellessanne, 
että DID-kausi on kesäkuun alusta-toukokuun lop-
puun. DID-lisenssit pitää myös erikseen maksaa 
IFSS:lle. Nämä maksut maksetaan 2 kertaa vuo-
dessa syyskuun alussa ja tammikuun alussa. 
Tätä ennen DID-lisenssinne ei ole voimassa. DID-
numeron kerran saadessanne, numero on jatkossa 
sama. DID-lisenssejä hoitaa VUL:issa kaisu.sal-
minenvul.fi

Huom! Kilpailukohtaisen vakuutuksen voi lunas-
taa vain kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän 
tulee maksaa kilpailukohtainen vakuutus ennen kil-
pailun alkua. Lisätietoja kilpailukohtaiseen vakuu-
tukseen liittyen löytyy materiaalisalkun lomak-
keelta. Lisenssin voi hankkia kahdella tavalla:

Ongelmatapauksissa ole hyvä ja ota yhteyttä liiton 
toimistoon, puh. 040 539 0372.

ULKOMAILLA KILPAILEVAT: Liiton toimistosta 
saa pyydettäessä todistuksen lisenssistä ulko-
maista kilpailua varten. Ota ajoissa selvää vaadi-
taanko todistus lisenssistä ja pyydä sen jälkeen 
todistus toimistosta.

Verkkomaksu  
1.Ensin siirry palveluun ja täytä henkilötiedot 
ohjeiden mukaisesti.

2. Lisenssitiedot Tarkista henkilötietosi ja valitse 
sinulle soveltuva lisenssi, vakuutus sekä lisenssi-
seurasi. VUL:n jäsenseuran jäsenmaksu on oltava 
maksettuna ennen lisenssin myöntämistä.

3. Hyväksyminen Tarkista valitsemasi lisenssin tie-
dot ja tutustu tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin. 
Vakuutusehdot on hyväksyttävä ennen kuin siirryt 
kohtaan ”Maksaminen”.

Suomen Valjakkourheilijoiden  
lisenssivakuutus LähiTapiolassa

Vahingon tapahduttua olkaa suoraan yhteydessä 
vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.

Vakuutuslaji: yksityistapaturmavakuutus  
Vakuutusmuoto: ryhmätapaturmavakuutus  
Vakuutusnumero: 353-3842680-5  
Vakuutuskausi: 1.9.2017-31.8.2018

Tapiolan urheiluvakuutukseen sovelletaan yksityis-
tapaturmavakuutuksen ehtoja. Valjakkourheiluliiton 
kaikki lajit ovat vakuutuksen piirissä.

Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa, kilpai-
luissa ja harjoituksissa sekä näihin välittömästi liitty-
vien matkojen aikana kaikkialla maailmassa. Vakuu-
tuksesta ei korvata fysikaalista hoitoa eikä niihin liit-
tyviä matkakuluja. Vakuutus ei ole voimassa ammat-
tiurheilussa. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun 
osalta hänen täytettyään 70 vuotta. Vakuutus on voi-
massa vakuutuksenottajan järjestämien ja valvomien 
valjakkokilpailujen aikana.

Hoitokulut tapaturmaa kohden  
enintään 5 348 euroa.  
Pysyvä haitta, kertakorvaus  
enintään 20 974 euroa.  
Hoitokulujen omavastuu 0 euroa.

Tarkemmat tuoteselosteet ja vakuutusehdot  
LähiTapiolan nettisivuilta.

valjakkourheilun lajilisenssi
vakuutuskausi 1.9.2017 – 31.8.2018

Lajilisenssivaihtoehdot ja Kilpailu- Harrastaja- Kilpailukohtainen
niiden hinnat lisenssi -lisenssi vakuutus

Lisenssi + vakuutus 
+Valjakkourheilu-lehti 64 euroa 46 euroa

ALLE 20-vuotiaan Lisenssi
+vakuutus + Valjakkourheilu-lehti 46 euroa

Lisenssi + Valjakkourheilu-lehti, 40 euroa 22 euroa
ei vakuutusta

Kilpailukohtainen vakuutus   10 euroa

IFSS:n kansainvälinen 
DID-lisenssi 30 euroa 

Vakuutuksen osuus lajilisenssistä on 23,78 €.
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Vuoden 2018 talvilajien sprintin ja keskimatkojen Euroopan-
mestaruuskilpailut järjestetään Italian Millegrobbe Alpe Cim-
brassa – Trentinossa 22. – 25.2.2018.

Kollaa kestää ja koirat juoksee -kilpailu eli hiihdon SM-kil-
pailut 27.-28.1.2018 ovat  näyttökilpailut hiihtoluokille. 
Ajoluokkien osalta katsotaan kuluvan kauden ja edelliskauden 
tulokset maajoukkuevalintoja tehdessä.

Mikäli aikoo kilpailla Kollaa kestää ja koirat juoksee kilpailussa 
maailman cupin pisteistä, tulee DID olla maksettuna viimeis-
tään 19.1.2018 ellei sitä ole maksettu jo syyskauden aikana. 
Sama DID-lisenssin maksupäivä koskee myös niitä Italiaan 
aikovia urheilijoita joilta DID vielä puuttuu.

Kaikkien halukkaiden lähtijöiden tulee ilmoittaa lähtöai-
keensa 7.1.2018 mennessä ja sitovat ilmoittautumiset teh-
dään 28.1.2018 mennessä. Joukkueen kokoonpano pääte-
tään 31.1.2018. Ilmoittautumiset: kilpailutoimikunta@vul.fi

Talvilajien EM-kilpailut 2018

Urheilijoiden valmennus- 
ja harjoitteluapurahat 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapu-
rahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettä-
essä otetaan huomioon urheilijan kansainväliset näytöt sekä tulos- ja 
menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehityk-
seen.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen 
huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. 
Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmah-
dollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika oli 16.10.2017 - 20.11.2017. 
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 
24.2.2018 ja päättyy 30.3.2018 kello 16.15.

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2018 on varattu urheilija-
apurahoihin enintään 1 700 000 euroa. Apurahoja voidaan myöntää, 
jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 
10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton tuloverolain 
(1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: 
Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), 
Tuloverolaki (1535/1992)

Lisätietoja ja linkki hakemukseen löytyy täältä: 
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/urheilijoiden-
valmennus-ja-harjoitteluapurahat

Jyväskylässä 8.4.2018
Kokous alkaa klo 11.00 valtakirjojen 
tarkistuksella ja klo 12.00 alkaa varsinainen kokous.

Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 
Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään liittokokoukselle kuuluvat 
asiat.

Seuroilla tulee olla maksettuna VUL:n jäsenmaksu sekä 
täytettynä sähköinen seuratietolomake 19.3.2018 men-
nessä. Sääntömääräiseen liittokokoukseen käsiteltäväksi 
tarkoitetut jäsenten esitykset on lähetettävä liittohallitukselle 
7.2.2018 mennessä.

Seuran äänimäärä kokouksessa määräytyy seuratietolo-
makkeessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan. Ilman ilmoi-
tusta jäsenmäärän mukainen äänimäärä on 1.

Seura saa ääniä myös lisenssiurheilijoiden mukaan. Äänimää-
rään lasketaan mukaan viimeistään 14 vrk ennen liittokokousta 
maksetut lisenssit. Määräaikaan mennessä lisenssin lunasta-
neiden lista löytyy VUL-netistä.

Seura voi halutessaan antaa valtakirjan äänimääränsä käyttämi-
sestä toisen seuran edustajalle, joka on paikalla kokouksessa.

Suomen Valjakkourheilijoiden 
liitto ry:n sääntömääräinen 

liittokokous 2018

VUL:n postiosoite on muuttunut Postin palveluiden muutok-
sista johtuen. Poste Restante -palvelu poistettiin yritysten ja 
yhdistysten käytöstä ja näin ollen uusi ratkaisu on postiloke-
ro-osoite. Uusi osoite astui voimaan 2.11.2017 alkaen.

VUL:n uusi osoite on: PL 27, 96101 ROVANIEMI

Suomen Valjakkourheilijoiden 
liiton postiosoite muuttui 

syksyn aikana 

Jatkossa kaikkien muiden kuin lehden lisenssin muka-
na saavien sekä lehteä tilaavien lukijoiden tulisi ilmoittaa 
osoitteenmuutoksensa VUL:n toimistoon, sillä Sporttirekiste-
rin lakatessa joulukuun lopussa emme ole saaneet ainakaan 
toistaiseksi Olympiakomitealta mitään vastaavaa järjestelmää 
käyttöömme, johon osoitteet päivittyisivät Postin kautta. Toi-
vomme että tilanne saadaan järjestymään jossain vaiheessa, 
mutta toistaiseksi joudumme toimimaan näin.

Lehden osoitteenmuutokset

VUL:n nettisivuille ilmestyy nyt lehden ilmestymisen aikoihin 
kysely, johon vastanneiden kesken arvotaan 31.1.2018 VUL:n 
tarvikevälityksessäkin myynissä oleva heijastimellinen Sled 
Dog Sport Finland pipo. Kyselyllä kartoitetaan sitä minkä verran 
VUL:n vakuutuksia on käytetty ja onko niistä ollut apua vahingon 
sattuessa. Käykäähän kaikki vastaamassa kyselyyn! Kysely löy-
tyy VUL-netin etusivulta. Kiitos jo etukäteen vastauksista!

Kysely VUL:n vakuutuksista

Kaudesta 2017-2018 alkaen IFSS on muuttanut DID-lisens-
sikäytäntöä. Maksu on edelleen sama ja samaten www.vul.fi 
sivulla olevat maksuohjeet. Muutos tulee lisenssinumeroihin, 
jotka jatkossa vaihtuvat uuden lisenssikauden alussa. Eli sys-
teemi, jossa urheilijalla on sama DID-lisenssi koko ajan käy-
tössä, poistuu. Lisenssinumeron antaa jatkossa IFSS, ei VUL.

IFSS:n DID -ajajanumero 2017-2018 
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VUODEN VALJAKKOURHEILIJA 
ja VUODEN NUORI 

VALJAKKOURHEILIJA 2017
Suomen Valjakkourheilijoiden liiton hallitus on 
kokouksessaan valinnut vuoden 2017 valjak-
kourheilijaksi Vesa-Pekka Jurvelinin. Vesa-Pekka 
saavutti talvilajien MM-kilpailuissa Kanadan  
Haliburtonissa kolme MM-kultaa ja yhden  
MM-hopean, 1- ja 2-koiran koirahiihdossa,  
yhdistetyssä ja pulkkahiihdossa. 

Valinta vuoden valjakkourheilijaksi oli tiukka, sil-
lä Maija Nivala saavutti myös kolme MM-kultaa 
Kanadassa. Näin ollen hopea ratkaisi valinnan 
Vesa-Pekan eduksi. Vuoden 2017 nuoreksi val-
jakkourheilijaksi hallitus valitsi Jonna Lipposen. 
Jonna saavutti Puolan sulanmaan MM-kilpailuis-
sa koirapyöräilyn juniorinaisten MM-kultaa.  
Onnittelut molemmille valinnan johdosta!

Vesku ja Speedy & Batman, kuva Marie Parent.
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”Kiitos Jenni Kreiville ja Rydjelle, ilman teitä MM-kulta olisi 
jäänyt saamatta. Oli kunnia päästä kisaamaan noin hienon 
koiran kanssa. Isot kiitokset myös vanhemmilleni ja kaikille 
muille, jotka ovat tukeneet mua matkalla saavuttamaan tavoit-
teita. Ja kiitos VUL:lle kunniasta tulla valituksi vuoden nuo-
reksi valjakkourheilijaksi.”
-Jonna-

”Kiitos VUL:n hallitukselle tästä huomionosoituksesta. Suo-
malaiset ovat taas tänä vuonna keränneet paljon mitaleja MM-
kisoissa ja valinta oli varmasti vaikea. Jokainen maailmanmes-
tari olisi yhtälailla ansainnut tämän vuoden valjakkourheilijan 
tittelin. Toivotaan että ensi vuosi tuo tullessaan jälleen menes-
tystä laajalla rintamalla ja pidetään Suomi mitalitilastojen kär-
kipäässä kaikissa arvokisoissa sekä muissa tärkeissä kilpai-
luissa myös pidemmilläkin matkoilla.” 
-Vesku-

Jonna ja Rydje, kuva IFSS/Kauko Ruokolainen.
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I tse kisaurat olivat paikoin erittäin hyviä, mutta osa urista 
oli pehmeää ja kuraista. Pari 90-asteen mutkaa oli varsin 
pehmeää. Tämä aiheutti erityisesti 6- ja 8- koiran kärry-

luokille haasteita, sillä paikoin kärryjen pohjat osuivat maa-
han syvien mutaisten renkaanurien vuoksi. Onneksi meillä oli 
matkassa huipputaitavat kuskit, jotka osasivat hoitaa mutkat 
vauhdilla, mutta turvallisesti. Ennakkoarvailuista poiketen, 
urat eivät olleet erityisen nopeita sateen aiheuttamasta peh-
mentymisestä johtuen. Mäkiä ei juuri ollut mutta niitä tuskin 
enää kukaan kaipasikaan. Pehmeä pohja takasi riittävän suu-
ren vastuksen. ”Radat olivat profiililtaan melko tasaiset, kor-
keuseroa vain muutama metri. Puolet pitkästä radasta oli ihan 
hyvää ja sopivan pehmeäpohjaista hiekkatietä. Toinen puolisko 
olikin sitten hieman huonompaa. Lähes kaikkien mutkien jäl-
keen oli syviä uria ja pehmeää mutaa. Viimeisellä parilla kilo-
metrillä rata oli melkoisen pehmeä, kurainen ja syvillä urilla. 
Lyhyemmillä radoilla huonoa osuutta oli vähemmän. Kaikkia 
ratoja oli jouduttu lyhentämään 700 metrillä, koska lähtö- ja 
maalialueeksi suunniteltu pelto oli paikoin veden vallassa”, 
Antti Mäkiaho

teksti:  Markku Haliseva

SULANMAAN MM-
KILPAILUT,

23. – 26.11.2017, 
Szamotuły-Koźle, Puola

IFSS:n alaiset sulanmaan lajien MM-kilpailut pidettiin tänä vuonna Puolassa. Ki-
sat olivat IFSS:n historian suurimmat. 564 kilpailijaa, 30 eri kansallisuutta ja 1100 
starttia 3 päivän aikana on suuri haaste järjestäjille. Kozlen kylä on pieni muuta-
man sadan asukkaan kylä läntisessä Puolassa. Viimeisen kuukauden aikana en-
nen kilpailuja alueella oli ollut ennätyksellisen suuret sateet. Sade oli pehmentä-
nyt lähtö- ja maalialueen sekä varikkoalueen osittain käyttökelvottomaksi. Lähtö 
ja maali siirrettiin metsän laitaan kuivemmalle alueelle. Varikolle vedettiin autoja 
osin kahden traktorin voimin.

Ensimmäinen kisapäivä
Perjantain ensimmäinen kisapäivä valkeni auringon paistee-
seen. Lämpötila oli yli kymmenen astetta. Kisaurat olivat odo-
tettua paremmassa kunnossa kun sateet taukosivat keskiviik-
kona. Radat oli ennakkotiedoista poiketen suljettu kokonaan 
jokaisesta risteyksestä, joten sen puolesta tilanne oli hyvä. Peh-
meitä paikkoja kuitenkin oli ja kärryjen pohjat ottivat paikoin 
kiinni.

Tänään kisassa oli 14 suomalaista starttia. Juha Lippo-
nen aloitti ensimmäisenä miesten koirapyöräilyssä sijoittuen 
17.sijalle, 1:17 kärkeen. Luokkaa johti ensimmäisen päivän jäl-
keen Norjan Viktor Sinding-Larsen. Seuraavaksi oli vuorossa 
naisten koirapyöräilysarja, jossa starttaajina olivat Kati Man-
sikkasalo-Jurvelin, Tanja Ignatius ja Heidi Liimatainen. Kati 
oli ensimmäisen päivän jälkeen 7.sijalla 42 s kärjen perässä, 
Tanja sijalla 17, 1:18 kärjen perässä ja Heidi on sijalla 26 noin 
2 minuuttia kärjen perässä. ” ”Ensimmäisen mutaisen mutkan 
jälkeen tuli ajettu loputkin mutkan varoen vaikka osa niistä oli 
ihan hyviä ajettavia. Lisäksi olin valinnut väärä kuvioiset kumit 
pyörän alle. Mutaisissa kohdissa jopa suoralla joutui vain kes-
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Antti Mäkiaho,
kuva IFSS Kauko Ruokolainen.
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kittymään pystyssä pysymiseen”, Kati Mansikkasalo-Jurvelin 
Luokkaa johti ensimmäisen päivän jälkeen Hanna Bergman 
Ruotsista.

Veteraaninaisten koirapyöräilyssä oli Tuire Mikkonen-Kal-
pion vuoro startata radalle. Tuirelle pehmeä ura teki tepposet 
ja hän kaatui pariin otteeseen. Hänen sijoituksensa oli ensim-
mäisen päivän jälkeen 15. noin 3 minuuttia kärkeen.

Eemeli Mäkinen starttasi junioripoikien koirapyöräilyyn 
sijoittuen kuudenneksi puolen minuutin takaa-ajoasemaan. 
Juniorityttöjen koirapyöräilyluokassa saatiin heti ensimmäi-
senä päivänä suomalaisittain loistavat asetelmat! Jonna Lip-
ponen johti omaa sarjaansa 30 sekunnin erolla kakkoseen! ” 
Meidän lähtö oli ekana ja saatiin ajaa koko matka yksinämme. 
Alkumatka oli aika nopeaa, mutta loppupäästä rata oli tosi 
kurainen, eli pohja oli pehmeä ja liukas. Suuremmilta ajovir-
heiltä kuitenkin vältyttiin, pari mutkaa meinasi mennä pit-
käksi ja mutakohdissa en pysynyt keskellä rataa kovemmalla 
pohjalla, vaan tipuin väkisin reunaan, missä oli tosi pehmeää. 
Rydje kuitenkin veti mu kurakohdista läpi vauhdilla ja tulo 
todistettua yksi teoria. Vauhti korjaa virheet! Pari kertaa mei-
nasi lähtee linjat heitteleen, mutta kyllä se siitä ku polki vaan 
lisää vauhtia. Maaliin päästiin ehjinä ja puhtaalla suorituk-
sella”, Jonna Lipponen

 Seuraavana vuorossa olivat kärrysarjat, joissa aloitettiin 
8-koiran luokasta. V-P Lehtomäki otti kärkipaikan niukalla 
0,7 sekunnin erolla ja Ville Halme otti kolmospaikan hienosti 
vain 9 sekuntia V-P:n perässä.” Koirat juoksivat radan niin 
hyvin kuin mudassa kykenivät ja risteykset ja kurvit sujuivat 
ongelmitta. Kunnes! Tiku, toinen johtajakoirista kääntyi täy-
destä vauhdista suoralta oikealle vievälle metsäkoneen teke-
mälle uralle. Ennakoiko Tiku tulevan käännöksen oikealle, vai 
mitä tapahtui, se on arvoitus. V-P:n onnistui saada koirat kään-
tymään takaisin uralle, mutta johtajakoirat kiepahtivat kärki-
parin takaa sotkeutuen liinoihin. Muutaman sadan metrin 
päässä näkyi ratavahti ja V-P päätti yrittää ajaa hitaasti hänen 
luokseen selvittääkseen sotkun. Jollain ihmeellä koirat sai-
vat kuitenkin itse sotkun selväksi hitaassa vauhdissa liinojen 
ollessa löysällä. Vain Trion, toisen johtajakoiran, vetonaru oli 
vielä pahasti, mutta Trio selvitti kuitenkin itse senkin sotkun 
ja koirat olivat taas täydessä vauhdissa. V-P ajatteli pelin ole-
van menetetty, sillä noin 20 sekuntia aikaa paloi turhuuteen. 
Varikolle päästyä joku tuli kuitenkin kertomaan, että V-P johtaa 
kisaa, ruotsalainen Patrik Jadsten, viime vuoden EM- voittaja, 
alle sekunnin perässään ja Ville Halme, kisan ennakkosuosik-
kimme alle 10 sekuntia takanaan. Peli ei siis oltu vielä mene-
tetty mitalitaistossa, mutta kisaa oli vielä yhtä paljon edessä 
kuin takana.”, Katariina Lehtomäki

Myös 6-koiran kärryluokassa mentiin toiseen kisapäivään 
suomalaisten komennossa kun Antti Mäkiaho johti luokkaa sel-
keällä puolen minuutin erolla! ”Päivä alkoi omalta osalta kuu-
den koiran luokalla. Koirat juoksivat hyvin ja johtajat lukivat 
rataa todella taitavasti. Muutamassa pahimmassa kurakossa 
kärry otti vähän kiinni, mutta pääasiassa kärrylle löytyi edel-
listen luokkien jäljiltä valmista uraa, jossa ajaa ilman maakos-
ketuksia. Melko nopeasti itsellekin palautui mieleen aiemmilta 
vuosilta, miten ja missä kohtaa kurakoissa pitää kärryllä ajaa, 
jotta vauhti hidastuisi mahdollisimman vähän. Itsestäkin sai 
hyvin tehoja irti siellä, missä niitä oli otattavissa. Kokonaisuu-
tena saatiin tehtyä ehjä ja hyvin kontrolloitu suoritus, johon 

Joukkue, kuva Anu Mäkinen.

Jasmin Köcher ja Rayek, kuva Pavel Slezak.

Iloiset urheilijat, kuva Anu Mäkinen.
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saattoi itse olla todella tyytyväinen. Tuloksellisesti se riitti 
päivän nopeimpaan aikaan selkeällä puolen minuutin erolla 
takana tuleviin”, Antti Mäkiaho

 Isojen kärryjen jälkeen siirryttiin takaisin pienempiin 
luokkiin ja oli 2-koiran kärryluokan vuoro. Sarjassa startta-
sivat Petri Kiiski, Tuomas Notko ja Teemu Lojamo. Tulos oli 
että sarjaa johti ensimmäisen päivän jälkeen Tsekkien Marie 
Ševelová huimalla ajalla 8:13. Teemu oli sijalla 7. 31 sekuntia 
kärjen perässä, Petri sijalla 12. 57 sekuntia kärjestä ja Tuomak-
sen sijoitus oli 14. 1:08 kärkeen.

Viimeinen suomalaisstartti aloituspäivänä oli Antti Mäki-
aholla 2-koiran puhdasrotuisten arktisten koirien luokassa 
(RNB). Antti oli ensimmäisen päivän jälkeen sijalla 7. 34 sekun-
tia kärjestä. ” Kakkosessa koirat juoksivat pääasiassa melko 
hyvin. Yhdessä risteyksessä oli vähän erimielisyyksiä suun-
nasta, mutta muuten risteykset sujuivat jouhevasti. Puolenvä-
lin jälkeen koirat juoksivat yhden pitkän suoran radan oikeassa 
reunassa, jossa oli pehmeä ja syviä uria. Keskellä olisi ollut 
kovaa, kuivaa ja kickbikelle valmis hyvä ura, mutta eturengas 
ei siinä millään pysynyt, kun koirien veto tuli liian vinosta. Seu-
raavan suoran koirat sitten juoksivatkin keskellä uraa, missä oli 
kaikkein kuraisinta ja pehmeintä. Itsellä jalat tuntuivat todella 
väsyneiltä, mikä teki potkimisen vaikeaksi pehmeissä ja kurai-
sissa kohdissa. Väsyneenä oli myös todella vaikeaa koittaa 
keskittyä ja löytää järkeviä ajolinjoja. Tuloksena ensimmäisen 
päivän jälkeen oli kuudes sija, reilu puoliminuuttia kärkeen.”, 
Antti Mäkiaho

Toinen kisapäivä
Lauantaista tuli juuri niin kutkuttavan jännittävä ja menes-
tyksekäs kuin mitä eilen ennustettiin. Päivä valkeni satei-
sen harmaana. Edellisen illan ja yön aikana oli satanut vettä, 
joten radan kunto toi hieman lisäjännitystä päivään.

Päivän kisat alkoivat 1-koiran kärryluokilla, jotka start-
tasivat ensimmäiseen kisasuoritukseensa. Miesten luokassa 
starttasivat Tuomas Notko, Petri Kiiski ja Vesa-Pekka 
Jurvelin. Norjan Viktor Sidning-Larsen kellotti huikeat poh-
jat 6:49. Seuraavana päivänä lähdettäisiin ajamaan kärkeä 
kiinni Tuomas neljänneltä sijalta 16 sekuntia kärjen perässä. 
Vesku oli kuudentena 22 s perässä ja Petri kahdeksantena 
25 s perässä. 

Miesten jälkeen oli vuorossa naisten 1-koiran kärryluokka, 
jossa niin ikään oli 3 suomalaista. Maija Nivala starttasi 
luokan ensimmäisenä sijoittuen neljänneksi 23 s erolla luok-
kaa johtavaan tsekin Martina Štepankováan. Tässä luokassa 
kolme ensimmäistä sijaa oli heti Tsekeillä. ” Tsekit meni just 
niin kovaa kuin kauden kisat ovat näyttäneet. Rio juoksi sar-
jamme keulakoirana hyvin ja tyytyväinen olen sen menoon. 
Viimeinen mutavelli nousu mentiin vellissä enkä saanut Rioa 
ja pyörää kuivaan reunaan ja siinä meni kyllä sekunteja huk-
kaan. Huomenna rata on märkä ja liejuinen isommalta osalta 
ja taistelemaan lähdetään”, Maija Nivala Sanna Lipponen 
oli ensimmäisen päpivän jälkeen sijalla 8 ja Jasmin Köcher 
sijalla 9.

Aikuisten jälkeen starttasivat juoniorit omassa 1-koiran 
kärryluokassaan. Tähän luokkaan oli yhdistetty tytöt ja pojat 
samaan luokkaan. Aliina Mäkinen sijoittui ensimmäisenä 
päivänä hienosti 4. sijalle.

Jonna Lipponen, kuva IFSS Kauko Ruokolainen.

Heidi Liimatainen ja dn Dream Bay's Amok, kuva Pavel Slezak.

Varikkoa, kuva Anu Mäkinen.
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Sitten alkoivat paljon odotetut kärrysarjat. 8-koiran luo-
kassa starttasi ensimmäisen päivän ykkönen, V-P Lehto-
mäki! V-P kellotti huikean pohja-ajan 11:20 parantaen edel-
lisen päivän aikaasa noin puolella minuutilla. V-P:n ehjä 
suoritus takasi mitalin Suomelle lähes varmasti... ” Lauan-
taina 25.11 kasin startti oli tuntia aiemmin, joten aamurutii-
nitkin hoituivat luonnollisesti tuntia aiemmin. Osalla eilisen 
handleista oli oma kisa ajettavana, mutta korvaavia handle-
reita ilmestyi tilalle. Suomalaisten tiimityöskentely on ihailta-
vaa. Startti onnistui jälleen ongelmitta. V-P kertoi, ettei ollut 
”nähnyt” koiria, mikä ei tarkoita sitä, että rapaa roiskui ajo-
laseihin, vaan sitä, että koirat juoksivat niin hyvin, ettei nii-
hin tarvinnut kiinnittää huomioita. Kärrykin tuntui ”liitä-
vän” kuin reki ja ajamisesta saattoi jopa nauttia. Radassa ole-
via uria ei enää huomannut ja koirat tuntuivat lähteneen len-
toon. Maalissa voi tuulettaa onnistuneen ajon kunniaksi. Muu-
tama minuutti vielä kilpakumppanien odottelua maaliin ja voi 
voi tuulettaa myös maailmanmestaruuden kunniaksi!”, Kata-
riina Lehtomäki. Ennen lopullista mitalijuhlaa piti vielä hetki 
jännittää että Ruotsin Patrik Jadsten ja Ville Halme saa-
daan maaliin. Ja niinhän siinä kävi, että V-P nappasi maail-
manmestaruuden selkeällä 20 s erolla ennen Ruotsin Jads-
tenia. Kolmanneksi ja maailmanmestaruuspronssia saavutti 
upeasti valjakkourheilu-uransa Puolan kilpailuihin päättävä 
Ville Halme.

Näin oli saatu jo kaksi mitalia Suomelle ja seuraavksi alet-
tiin jännittämään Antti Mäkiahon 6-koiran starttia. Tähän 
luokkaan lähdettiin myös suomalaiskomennossa. Antilla oli 
selkeä johto ensimmäisen päivän jälkeen, joten ehjällä suori-
tuksella noustaisiin palkintopallille. Ja kyllä, Antti teki lumi-
lautatermein puhtaan ’runin’ ja otti Suomelle toisen maail-
manmestaruuden! Mainittakoon että V-P tuoreena maail-
manmestarina osoitti mahtavaa ”team spirittiä” ja händ-
läsi Antin valjakon matkaan. ” Päivä alkoi jälleen kuutosella. 
Säätilassa oli tapahtunut muutos perjantai-illan aikana hie-
man kosteampaan suuntaan, kun vettä oli alkanut satamaan 
vaihtelevalla voimakkuudella. Rata olikin selkeästi huonom-
massa kunnossa kuin edellisenä päivänä. Koirat juoksivat jäl-
leen hyvin ja lukivat rataa vielä perjantaitakin paremmin. Pil-
vinen ja vesisateinen keli tekivät radan lukemisesta itselle pai-
koin todella vaikeaa, joten hyviä ajolinjoja oli vaikea hahmot-
taa. Maakosketuksia tulikin edellistä päivää enemmän. Muu-
ten oma suorittaminen oli ihan hyvää ja tehokasta. Puolenvälin 
jälkeen yhteen risteykseen tullessa toinen johtaja hidasti vauh-
tia ja lopulta ilmeisesti hyppäsi toisen johtajan yli käännök-
sessä. Seuraavaksi kaksi ensimmäistä paria olivatkin yhdessä 
kasassa. Itse en kerennyt reagoida tilanteeseen kuin hieman 
jarruttamalla. Hetken aikaa johtajat hyppivät jaloissaan ole-
vien liinojen takia ja saivat ne oikenemaan. Toinen kärkipa-
rin koira sai myös hypittyä kainaloon mennen seisingin pois 
seuraavan sadan metrin aikana ja liinat olivat jälleen suorina. 
Aikaa sotkuun ei juuri mennyt, mutta kyllä se hieman säikäytti. 
Loppumatka menikin sitten ilman ongelmia. Loppuaika oli pari 
sekuntia huonompi kuin perjantaina, vaikka ajaminen tuntui 
paljon vaikeammalta. Aika oli kuitenkin päivän nopein noin 
kolmentoista sekunnin erolla seuraavaan. DR6-luokassa lop-
putuloksena oli uran viides MM-kulta noin 45 sekunnin erolla 
seuraaviin. Kokonaisuutena suoritukset olivat hyviä, tasapai-
noisia ja kontrolloituja, sunnuntain pientä sotkua lukuun otta-

Maija Nivala, kuva IFSS Kauko Ruokolainen.

Eemeli Mäkinen, 
kuva IFSS 

Kauko Ruokolainen.
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matta. Koirat olivat juuri sellaisessa kunnossa kuin niiden tulee 
arvokisoissa olla ja ne suoriutuivat molempina päivinä helpon 
oloisesti ja hyvävoimaisina.”, Antti Mäkiaho

Voiton tanssien tauottua oli 2-koiran kärryluokan vuoro 
johon lähdettiin mielenkiintoisista asetelmista. Teemu 
Lojamo lähti jahtaamaan pronssia 16 s takaa-ajosta. Kaikki 
saivat ilmeisen ehjän suorituksen eikä romahduksia tullut. 
Teemu nosti sijoitustaan eilisestä sijoittuen kahdeksanneksi, 
mikä oli loistava tulos tässä huikean kovatasoisessa luokassa! 
Petri Kiiski oli lopputuloksissa 12. ja Tuomas Notko 15.

Kärryluokkien jälkeen juoksuluokat alloittivat ensimmäi-
sen päivänsä miesten luokalla, jossa Suomella ei ollut juok-
sijaa, mutta mainittakoon että tässä luokassa tehtiin käsit-
tämätön aika kun Iso-Britannian Ben Robinssonin 3,6 km 
matka taittui aikaan 8:49!

Naisten canicrossissa kisasivat Rita Karjalainen, 
Hanna Kaipiainen ja Henna Lappi. Rita sijoittui sijalle 
12, Hanna sijalle 14 ja Henna sijalle 25. Tässä luokassa oli 
huikeat 50 kisaajaa ja taso oli huima. ”Ykä veti määrätietoi-
sesti eteenpäin ja pyrki kaikista ohi yksi kerrallaan. Onnis-
tuimmekin ohittamaan pisimmällä suoralla kolme koirakkoa, 
ja kun käännyimme sille mutaisimmalle pätkälle, saatiin vielä 
neljäskin kiinni. Annoin koko matkan ajan Ykän valita linjat ja 
myötäilin vain sen perässä ja keskityin juoksemiseen. Lopulta 
enää loppukiri maaliin. Maalissa olin todella tyytyväinen suo-
ritukseen. Ykä 1 vuotta, toimi näin isoissa kisoissa kuin aja-
tus!”, Henna Lappi

Juoksuja jatkettiin veteraanimiesten luokalla, jossa kisasi-
vat Marko Punavaara ja Tero Mäkinen. Toiseen päivään 
lähdettäisiin Markon ollessa sijalla 11 ja Teron sijalla 17. 
Naisten veteraaniluokassa kisaamassa oli Marika Tiiperi, 
joka sijoittui ensimmäisen päivän jälkeen neljänneksi.

Junnujen juoksuluokassa pojista starttasivat Patrik Siek-
kinen ja Eemeli Mäkinen. Tässäkin luokassa toiseen päi-
vään laadittiin jännittävät asetelmat. Patrik oli toisella sijalla 
vain 7 sekuntia kärkeen ja Eemelilläkin oli vain 12 sekuntia 
pronssiin. ” Muikun MM-kisa urakka Eemelin kanssa polkaistu 
käyntiin. Parissa sopivasti kokemusta ja nuoruutta. Hienosti 
ovat pojat neljäntenä tässä vaiheessa.”, Samuli Lappalainen 
Tyttöjen sarjassa kisasivat Jonna Lipponen, Lotta Ahl-
ström ja Aliina Mäkinen. Sijoitukset ensimmäisen päi-
vän jälkeen olivat; Aliina hienosti neljäntenä , Jonna kuu-
dentena ja Lotta yhdeksäntenä. Juoksijat pitivät rataa liuk-
kaana ja rankkana juosta, jota se varmasti olikin sen peh-
meydestä johtuen. 

Kolmas kisapäivä
Viimeiselle päivälle oli odotettavissa hyvin jänniä hetkiä. Jonna 
lähtisi ykköspaikalta juniorinaisten koirapyöräilyssä ja Patrik 
toiselta sijalta juniorimiesten koirajuoksussa. Lisäksi aikuis-
ten sarjoissa lähdetäisiin hyviltä sijoituksilta mitalijahtiin. Yöl-
lisen sateen vaikutus ratojen kuntoon oli vielä tässä vaiheessa 
arvoitus. Aamu valkeni pilvisessä ja tuulisessa säässä ja selke-
ästi edellispäiviä viileämpänä.

 Ensimmäisenä starttasivat koirapyöräilyluokat klo 08.00 
alkaen. Juha lähti parantelemaan sijoituksiaan sijalta 16. Maa-
lialueella ensimmäisten tullessa maaliin alkoi selviämään, että 
rata on liukas. Oli sattunut paljon kaatumisia ja erilaisia pikku 
haavereita koirien hakiessa juoksu-uria. Järjestään ajat olivat 

Tuire ja Erno, kuva Anu Mäkinen.

Jasmin Köcher, kuva IFSS Kauko Ruokolainen.
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hitaampia ensimmäiseen pyöräilypäivään verrattuna. Miesten 
sarjan voittoon nousi nelossijalta Espanjan Victor Carrasco 
Carrero. Juha oli lopputuloksissa 15.

 Toisena vuorossa oli naisten koirapyöräily, jossa kisasivat 
Kati, Tanja ja Heidi. Tässäkin sarjassa sijoitukset muuttuivat 
melkoisesti ensimmäisen päivän tuloksiin verrattuna. Luokan 
voitti Saksan Julia-Anna Prins, joka lähti toiselta sijalta tähän 
päivään. Kati tykitti päivän toiseksi nopeimman ajan ja nosti 
sijoitustaan upeasti viidenneksi. ” Tänään koirapyöräilyn pitkä 
reitti oli tosi mutainen edellisen illan sateiden jälkeen ja kilpa-
ajo oli välistä taiteilua pystyssä pysymiseksi.”, Kati Mansikka-
salo-Jurvelin Niin ikään Tanja ja Heidi nostivat molemmat 
hienosti sijoituksiaan, Tanja 4 pykälällä sijoittuen 13. ja Heidi 
myös 4 pykälällä sijoittuen 22.

 Veteraaninaisten pyöräilyyn Tuire lähti kohentelemaan 
sijoituksiaan sijalta 15. Ensimmäisen päivän kaatuminen oli 
antanut selkeästi lisäboostia. Tuire nosti asemiaan hienosti 
suht puhtaalla suorituksella 5 pykälää sijoittuen sijalle 10. 
”Sunnuntaina oli toinen kisapäivämme ja tiedossa oli vieläkin 
mutaisempi ja liejuisempi rata. Erno taisteli upeasti nostaen 
meidän sijoitustamme 5 sijaa ylemmäksi jäätävän hienolla lop-
pukirillä maalisuoralla edeten yhtäaikaa kahden muun koira-
lon kanssa rintarinnan eli lopputuloksiin kirjattiin valjakkour-
heilun sulanmaan MM- kilpailujen koirapyöräilyn 10. sija nai-
set veteraanit.”, Tuire Mikkonen-Kalpio

 Aikuisten jälkeen oli aika siirtyä junioripyöräilyyn. Eemeli 
starttasi ensimmäisessä luokassa sijalta 6 ja järjesti isä-Terolle 
aamuverryttelyn ottaessaan vahingossa väärän sarjan nume-
rolapun rintaansa. Tero ’kellotti’ savipeltojuoksun ennätyksen 
noutaessaan numerolappua autolta. Tästä selvittiin ja Eemeli 
nostikin pykälällä asetelmiaan sijoittuen viidenneksi. Ei se 
muuten ole helppoa olla handleri, sillä Terolle kertyi aamu-
päivän aikana yli 8km liikkumista edestakaisin maali- ja läh-
töalueella.

 Poikien jälkeen oli vuorossa paljon odotettu tyttöjen pyörä-
luokka jossa Jonna oli lähdössä kutkuttavan jännittävistä ase-
telmista. Miesten ja naisten pyöräsarjan kaatumiset ja tapah-
tumat selkeästi huolestuttivat Jonnaa sillä olihan siellä moni 
esikuvanakin oleva urheilija kaatunut ja pudonnut useita sijoja. 
Hienosti Jonna sai kasattua ajatuksensa ja näytti muulle maa-
ilmalle suomalaista osaamista. Jonna voitti maailmanmesta-
ruuden selkeällä 16 sekunnin erolla Ruotsin Maja Sjölundiin. 
Mahtavaa Jonna ja onneksi olkoon perhe Lipponen. Voittajalle 
kuuluvat mediavelvoitteet Jonna hoiti ammattimaisesti anta-
essaan TV-haastattelun Puolan televisiolle. ” Alkumatka vedet-
tiin taas nopeeta ja loppupään muta olikin sit hieman haastava. 
Rata tuntui paaaljon pehmeämmältä, kuin perjantaina. Ajo-
linjat oli ihan hukassa ja asiaa ei parantanut se, että laseista ei 
enää nähnyt lopussa läpi. Vaihteet alkoi elämään ihan omaa 
elämäänsä ja joudin polkemaan vikat 1.5km suunniteltua pie-
nemmällä vaihteella. Suomalaisella sisulla kuitenkin mentiin 
ja maaliin asti vedettiin täysillä. Kyllähän siinä sit oli fiilikset 
aika katossa ja silmät vuosi onnesta, kun tajuttiin, että voitet-
tiin MM-kultaa.”, Jonna Lipponen

 Pyöräluokkien jälkeen siirryttiin yhden koiran kärryluok-
kiin jossa aloitettiin miesten luokasta. Tuomas lähti tähän sar-
jaan 4. sijalta jahtaamaan mitalia. Niin myös Vesku ja Petri läh-
tivät hyviltä sijoituksilta jahtaaman kärkeä. Luokan voitti Vik-
tor Sidning Larsen Norjasta. Tuomas säilytti nelossijan, Vesku 

 Koirat olivat juuri sellaisessa kunnossa 
kuin niiden tulee arvokisoissa olla 
ja ne suoriutuivat molempina päivinä 
helpon oloisesti ja hyvävoimaisina.

Juha Lipponen, kuva Paulius Stravinskas.

Sanna Lipponen, kuva Paulius Stravinskas.
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nosti sijoituksensa viidenneksi ja Petri sijalle 7. Hieno koko-
naistulos suomalaisittain kun oli 3 miestä kympinsakissa. Tosin 
mitaliinkin olisi ollut saumat mutta ensi kerralla sitten.

 Naisten 1-koiran kärryluokassa lähdettiin myös jahtaamaan 
mitalia Maijan toimesta sijalta 4 ensimmäisen päivän jälkeen. 
Tätä sarjaa dominoivat Tsekkiläiset ottaen kaikki palkintopal-
lisijat. Maija piti sijoituksensa ja otti upeasti neljännen sijan! ” 
Tänään mutaa ja liukasta oli sylin täydeltä. Rio juoksi hyvin ja 
vahvasti raskaat mutakot. Koiran vauhti ja minun potkiminen 
riittivät tällä kertaa tähän.”, Maija Nivala Sanna sijoittui lop-
putuloksissa seitsemänneksi ja Jasmin sijalle 10. Jälleen kolme 
suomalaista kympinsakissa. Hienoa!

 Junioreiden 1-koiran kärryluokka oli siis yhdistetty tyttö-
jen ja poikien kesken ja Aliina lähti jahtaamaan mitalia sijalta 
5. Luokan voitti Norjan Andre Boysen Hillestad. Aliina potki 
minkä pystyi ja nosti sijoituksensa neljänneksi jääden vain 0,7 
sekuntia pronssista! Niin lähellä! Mutta hieno suoritus ja var-
masti tästä jäi vähän hampaankoloon. Ei huolta, Aliina on vasta 
urheilu-uransa alkupotkuissa, joten vielä on aikaa napata mita-
lit.

 Sitten vaihdettiin taas luokkaa ja oli canicrossluokkien 
vuoro. Naisten luokassa viimeiseen kisapäivään starttasivat 
Rita, Henna ja Hanna. Rita lähti jahtaamaan edellä juoksijoita 
sijalta 12. Loistavan suorituksen ansiosta Rita kuroi muita 
kiinni sijoittuen yhdeksänneksi. Erinomainen suoritus juosta 
kympinsakkiin tässä porukassa. Lopputuloksissa Hanna säi-
lytti 14. sijansa ja Henna nosti sijoitustaan pari pykälää sijalle 
23. Naisten sarjan voitti Martina Stepankova Tsekeistä. Hui-
kea nainen tämä Tsekki. Hän nimittäin voitti myös pyörä-
luokan. ” Lähdimme ottamaan edelle lähtenyttä unkarilaista 
kiinni, mutta nyt se olisi varmasti vaikeampaa, koska lähtölista 
oli eilien päivän tuloslista. Suorilla näin hänet edessäni, mutta 
hyvää vauhtia tallasi karkuun. Kuitenkin mutaisella suoralla 
näin hänen saavuttaneen toisen edelle lähteneen, mutta unka-
rilaisen koira ei juossutkaan ohi vaan jäi seurustelemaan toi-
sen juoksijan koiran kanssa. Silloin alettiinkin saamaan heitä 
molempia kiinni, kun ei kummankaan koirat enää oikeen vetä-
neet. Juuri kun olimme heidän kannoilla, tuli viimeinen oikea 
mutka. Koska Ykä näki toiset mutkan takaa, pätti juniori vähän 
oikaista, ja juoksikin käännöksestä kertovan kyltin toiselta puo-
len, ja minä kiljuen toiselta puolen :D Onneksi kyltissä oli muo-
vinen varsi, ja se jousti ja lämähti vain minua reiteen, mutta 
matka jatkui ja vauhti säilyi. Pian mutkan jälkeen kuulinkin 
töminää selän takaa, ja hetkessä takaa juoksi minun perään 
lähtenyt ohi. Ykä juoksi hienosti eteenpäin ottamatta kontak-
tia toiseen koiraan, joten pistin menemään jarruttamatta itse 
vaihtua ohituksesta huolimatta. Tästä saimmekin hyvän pee-
sin, jonka perässä juoksimme kahdesta leikkivästä koirasta 
ohi. Unkarilaisen koira kävi vielä Ykän naamalla vähän pyyte-
lemässä sitäkin leikkimään, ja hetken jo ajattelin, että ollaanko 
mekin kohta solmussa.”, Henna Lappi

 Veteraanimiesten juoksuluokassa startattiin siten, että 
Marko lähti sijalta 11 ja Tero sijalta 17. Miehet pitivät paikkansa 
sijoittuen lopputuloksissa ensimmäisen päivien sijoituksien 
mukaisesti. Naisten veteraaniluokassa Marika starttasi nelossi-
jalta pitäen sijoituksensa varmalla puolen minuutin erolla seu-
raavaksi tulleeseen. ” Meidän vauhti kisassa oli jonkin verran 
päälle 18km/h ja kilometrivauhti n. 3.17. Jotta olisi pärjätty 
niin vauhti olisi pitänyt lähellä 3min/km. Mutta tosi kivaa 

Kozle, kuva Anu Mäkinen.

Kuvaaja itse, kuva IFSS Kauko Ruokolainen.

Kati Mansikkasalo-Jurvelin 
ja Speedy,
kuva Jukka Leinonen.
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oli juosta kaikkien noiden syksyn ongelmien jälkeen ja kun 
juoksu tuntui vielä niin kivalta ja helpolta.”, Marika Tiiperi

 Aikuisten jälkeen siirryttiin juonioreiden juoksuluokkiin. 
Lähtötilanne oli erittäin mielenkiintoinen, sillä Patrik lähti tais-
telemaan kultamitalista kakkossijalta 7,5 sekunnin takaa-ajo-
asemasta ja Eemelilläkin oli pronssiin matkaa vain 12 sekuntia. 
Tämä huikea jännitysnäytelmä päättyi Patrikin maailmanmes-
taruushopeaan ja vain 1,5 sekunnin päähän kullasta. Yhdessä 
risteyksessä Patrikilla ja hänen koirallaan oli ollut hieman eri 
käsitys juoksusuunnasta. Maksoiko tämä kullan? Mene ja tiedä 
ja oikeastaan ei sillä ole väliäkään! MM-hopea näissä karke-
loissa on loistava saavutus!! Eemeli sijoittui loistavasti 4. sijalle. 
Loistava suoritus molemmilta.

 Suomen osalta kisasuoritukset päättyivät tyttöjen juoksu-
luokkaan, jossa kisasivat jo maailmanmestaruuden voittanut 
Jonna sekä Aliina ja Lotta. Tähän sarjaan lähdettiin siten, että 
Aliina starttasi neljäntenä, Jonna kuudentena ja Lotta yhdek-
säntenä. Hienosti tytöt taistelivat! Aliina sijoittui lopputulok-
sissa neljänneksi, Jonna kuudenneksi ja Lotta sijalle 10. Ras-

kas juoksukeli alkoi painamaan kaikilla, mutta silti hyvää suo-
rittamista kaikilta. Lisäksi oli erityisen hyvä, että Lotta sai ehjän 
suorituksen tähän päivään, sillä hän oli saanut edellispäivän 
startissa varoituksen koiran häirittyä parilähdössä olleen sak-
salaisen kilpakumppanin koiraa.

 Tänä vuonna viesti jouduttiin valitettavasti perumaan. Race 
Marshal joutui tämän päätöksen tekemään turvallisuussyistä. 
Olisi ollut liian suuri riski päästää 32 joukkuetta liukkaalle ja 
mutaiselle uralle, johon käytännössä oli muotoutunut vain yksi 
ajettava ura. Viisas päätös. Turvallisuus edellä.

 
Voitaneen sanoa, että kilpailut olivat erittäin onnistuneet, 

suorastaan loistavat ainakin tuloksien valossa! Erityisen hienoa 
oli, että menestystä tuli laajalla rintamalla niin kärryluokissa 
kuin yhden koiran luokissa. Eritoten junioreiden vahva panos 
ja menestyminen oli hienoa. Ilman junioreita ei lajilla ole tule-
vaisuutta. Aikuisissa otettiin monta nelossijaa ja useita kym-
menen parhaan joukkoon sijoittuneita. Tässä ennätyssuu-
ressa kisassa tämä erittäin hyvä saavutus! Kuten moni totesi, 
niin taso on erittäin kova tällaisissa arvokisoissa ja sulanmaan 
lajit ovat kehittyneet lähivuosien aikana huimasti. Sääolosuh-
teet olivat hankalat. Ennätyssateiden pehmentämät urat olivat 
haasteellisia. Toisaalta ne olivat samanlaiset kaikille. Urheilijoi-
den ajotaidot korostuivat näissä haastavissa olosuhteissa, eri-
toten pyöräluokissa. Säälle ei voi mitään ja järjestäjä teki kyllä 
kaikkensa.

 Vaikka sää teki tepposet, niin kisoissa oli myös paljon hyviä 
asioita. Ravintola, grilli ja ruokatarjoilu oli järjestetty hyvin. 
Oli hyvä valikoima ruokaa tällaiseksi syrjäkylälle järjestetyksi 
kisaksi. Bajamajoja oli niin paljon ettei vessaan tarvinnut juuri 
jonotella. Suihkuja oli tuotu useampi kontti ja niissä sai otet-
tua lämpöisen suihkun. Kisatoimisto pyrki auttamaan aina kun 
heiltä kysyi asiaa kuin asiaa. Vaikka lähtö- ja maalialueita oli 
jouduttu siirtämään viime hetkellä, niin ne oli saatu tehtyä siten 
että control zone ja line up zone eivät ruuhkautuneet missään 
vaiheessa. Maalialueella tehty ell tarkastus oli ripeää ja tarvit-
taessa olisi saanut  hoitoa jos olisi tarvittu.

Ville Halme DR8,
kuva Paulius Stravinskas.

Patrik Siekkinen ja Eemeli Mäkinen,
kuva IFSS Kauko Ruokolainen.
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Mitalistit
KULTAA, koirapyöräily juniorinaiset (DBWJ), 

 Jonna Lipponen

KULTAA, kuuden koiran kärryajo (DR6),  
Antti Mäkiaho

KULTAA, kahdeksan koiran kärryajo (DR8),  
Vesa-Pekka Lehtomäki

HOPEAA, koirajuoksu juniorimiehet (DCMJ),  
Patrik Siekkinen

PRONSSIA, kahdeksan koiran kärryajo (DR8),  
Ville Halme

V-P Lehtomäki, kuva IFSS Kauko Ruokolainen.



18

3/2017

WSA:N MM-KILPAILUT 
Falze di Piavessa, Italiassa 18-19.11.2017

Sulanmaan kauden huipennukseksi päätimme jo 
keväällä, että lähdemme kilpailemaan Italiaan WSA:n 
eli puhdasrotuisten arktisten rekikoirien kattojärjestön 

maailmanmestaruuksista. Kisatreeneissä on koko syksyn ollut 
11 koiraa, joista 9 on erittäin tasaisia ja parhaassa kisaiässä, 
joten päätin osallistua kolmeen luokkaan, jotta kaikki pääsi-
sivät kilpailemaan ja näyttämään osaamistaan. Joka luokkaan 
valittiin hyvä tiimi, joista jokaisella oli ennakkokaavailussa 
mahdollisuudet sijoittua kolmen parhaan joukkoon. 

Team Lumikiisan lähti matkaan edellisen viikon lauantaina 
Helsingistä Finnlinesilla kohti Travemündeä. Siitä matka jat-
kui 1200 km kohti kisapaikkaa. Saavuimme perille keski-
viikko-iltana, majapaikkamme oli huoneistohotelli maaseu-
dulla omassa rauhassa, joka oli loistavalla sijannilla kisapaik-
kaan nähden, noin 10 km päässä. 

teksti:  Erkki Bürkland
kuvat:  Susanna Bürkland

Torstaina kävimme varaamassa Suomen maajoukkueelle 
varikkoalueen, juotettiin moneen kertaan koirat, lenkitettiin 
useaan otteeseen ja otettiin kukin vuorollaan sisälle huoneis-
toon, jotta koirat saisivat verryteltyä kolmen päivän automat-
kan kankeudet pois lihaksista. Lämpötila tulisi olemaan kilpai-
lupäivinä + 15 C ja auringonpaistetta, joten oli tärkeätä nesteyt-
tää koirat kunnolla. 

Perjantaina oli vuorossa eläinlääkäritarkastus ja radan kier-
täminen polkupyörällä. Eläinlääkäri tarkisti kaikki koirat hyvin 
tarkasti ja katsoi passeista rokotukset. Handleri-Suski sai sydä-
mentykytyksiä kun eläinlääkärit alkoivat vaatia leptospiroosi-
rokotusta, jota koirilla ei ollut, ja jota ei pitänyt tarvita. Kiivaan 
keskustelun tuloksena eläinlääkärit totesivat, että ei kisajärjes-
täjä sitä vaadi ja asia on ok. Ei siis jouduttu lähtemään kotiin 
ennen kisojen alkua.  
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Radan kierrettyäni päällimmäisenä fiiliksenä oli, että rata on erittäin tekninen täynnä 
pahoja kurveja ja kohtaavia uria, jotka oli erotettu toisistaan kapeilla nauhoilla. Ikinä en ole 
ajanut noin vaativaa uraa, vaikka 10 vuotta olen kiertänyt kisoja pitkin Suomea ja Eurooppaa. 
Illalla oli avajaiset, jossa esiteltiin kaikki osallistujamaat ja kuunneltiin puheita ja musiikkia. 
Yhteensä kisoihin osallistui kilpailjoita 17 eri maasta. Kisoista tulisi kovatasoiset kun kunkin 
maan parhaat kuskit olivat mukana.

Lauantaina ensimmäisenä oli vuorossa heti aamusta DR6-luokka klo 9.32. Aurinko alkoi 
paistaa vähän ennen starttia ja lämpötila kohota. Onneksi ei vielä liian korkeaksi. Handlerit 
tekivät hienoa työtä lähdössä ja pääsin turvallisesti uralle. Painoin liikaa jarrua mutkiin ja 
kärry liirasi useaan mutkaan vaarallisesti, koska uralla oli paljon irtokiviä. Selvisin kuiten-
kin maaliin ilman sotkuja tai kaatumisia. Sijoitus ekan päivän jälkeen kolmas.

Seuraavana oli vuorossa neljän tunnin tauon jälkeen iltapäivällä DS2-luokka. Siinä pahin 
pelkoni toteutui, kun kaaduin 1 km kohdalla jyrkässä mutkassa, missä kikkari liukui alta 
180 asteen kurvissa. Ohjaustanko ei vääntynyt ja koirat eivät olleet solmussa, joten jatkoin 
samantien matkaa. Aikaa tuhrautui 10 sek. Vähän matkaa eteenpäin vanha pariskunta seisoi 
uran vieressä jyrkässä mutkassa pienen koiran kanssa. Onneksi koirat eivät välittäneet vaan 
jatkoivat ohi hienosti. Keskellä uraa tapahtui vielä yksi uran lukuvirhe ja uralta harhautumi-
nen ja sotku toisen koiran toimesta, joten maaliin tulin pettyneenä, koska aikaa oli hukku-
nut erilaisiin virheisiin. Yllätyksekseni sijoitus ekan päivän jälkeen oli kolmas. Olimme eden-
neet koirien kanssa hyvää vauhtia ja virheistä huolimatta olimme mitalitaistossa mukana. 
Kaatumisen takia verta valui käsivarresta ja polvesta. Kävin nopeasti paikkailemassa itseäni 
ensiapu pisteellä. Aikaa seuraavaan DBM-luokan starttiin oli vain 30 min eli kiirettä piti ja 
palautumiseen ei ollut juurikaan aikaa. Koirapyöräily meni hyvin, ohitin kaksi pyöräilijää ja 
sijoitus ensimmäisen päivän jälkeen kolmas.

Koko viikonlopun oli lämmin keli ja samoilla vaatteilla ja kengillä olisi voinut ajaa kaikki 
luokat ja kummankin päivän startit, koska ura oli kuiva ja kova. Suomalaisena sitä käveli 
varikkoalueella T-paidassa, kun Italialaiset katsojat olivat pukeutuneet lämpimiin toppatak-
keihin J Kisa-alueella myytiin viinejä, prosecco kuoharia ja gelatoa. Yleisöä oli paljon pai-
kalla ja monella oli mukana omat lemmikkikoirat. Lauantai-iltana oli musher dinner, johon 
kaikki musherit ja handlerit kerääntyivät yhteen syömään, juomaan ja vaihtamaan kuulumi-
sia. Monet pahimmat kilpailija olivat parhaat kaverit ja ilmapiiri oli hyvä ja iloinen. 

Toisena päivänä sain pidettyä sijoitukset joka luokassa, joten tuloksena 3 x MM-pronssia! 
Kirkkaammat mitalit eivät olleet kaukana, joten jossiteltavaa ja tavoiteltavaa jäi seuraaviin-
kin arvokisoihin. Itseni lisäksi Janne Härkönen malamuutteilla nousi kahdesti palkintoko-
rokkeelle 1- ja 2-koiran luokissa, tuloksena MM-hopeaa ja MM-pronssia. Suomi sijoittui vii-
dellä mitalillaan mitalien kokonaismäärässä kolmanneksi kahden urheilijan voimin. Hyvä 
suoritus koska monista muista maista kilpailijoita oli toistakymmentä kustakin. Edelle mita-
limäärässä kiilasivat vain Ranska ja Puola, joiden maajoukkueet olivat isot. 

Kannustan kaikkia muitakin valjakkourheilun harrastaija lähtemään testaamaan tasoa 
ulkomaan kisoihin. Oman tason mittauksen lisäksi matkalla kokee unohtumattomia elä-
myksiä ja tutustuu uusiin ihmisiin. 
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SUOMENMESTARUUSMITALISTIT 
SULANMAAN KAUSI 2017

Syksyn SM-kilpailut käytiin Ohkolassa ja Jämijärvellä. Ensimmäinen SM-kilpailuviikonloppu 
järjestettiin 8. - 9.10.2017 Ohkolan maastoissa. SM-luokkina järjestettiin yhden koiran kärryluokka, 

koirajuoksuluokat sekä koirajuoksuviesti. Kilpailun järjestäjänä toimi Uudenmaan Vetokoiraurheilijat. 
14. - 15.10.2017 olivat vuorossa isojen kärryluokkien ja koirapyöräilyn SM-kilpailut Jämillä,

 järjestäjänä Länsi-Suomen Valjakkourheilijat.

DS1
1. Tuomas Notko / x Dog rider´s YUR Liekki KSPK, 
2. Petri Kiiski / lkssu Rossi KVKS, 
3. Teemu Lojamo / lkssu Ciri Cirin Amarok KVKS

DS1J
1. Aliina Mäkinen / lkssu Karpaleton Simeon IKSY, 
2. Jonna Lipponen / lkssu Smith UVU, 
3. Mirka Saapunki / x Roope L-SVU

DCM
1. Marko Punavaara / lkssu Julussas LMZ Rex KVKS, 
2. Matti Laaksonen / x Rydje UVU, 
3. Kai Immonen / lkssu Make

DCW
1. Rita Karjalainen / x Hentta IKSY, 
2. Hanna Kaipiainen / lkssu Julussas MFZ Urho KVKS, 
3. Henna Lappi / lkssu Ciri Cirin Bekele KVKS

DCMV
1. Tero Mäkinen / lkssu Karpaleton Simeon IKSY, 
2. Vesa Kokkonen / ben Tomeran Indie SuoBea, 
3. Mika Mustonen / ben Pikkujalon Flush SuoBea

DCWV
1. Kirsi Immonen / lkssu Väke KVKS, 
2. Maria Viitahalme / lkssu Levi KVKS, 
3. Sanna Lipponen / ssu Zirnal Haselnut Martini UVU

DCWJ/DCMJ
1. Patrik Siekkinen / apkn Hazelmoor Empress 
Empathica K-SPKY, 
2. Eemeli Mäkinen / lkssu Katajakankaan 
Nuuska-Muikkunen IKSY, 
3. Jonna Lipponen / lkssu Smith

DCR
1. UVU 1 (Jonna Lipponen, Ari Rastas, Matti Laaksonen), 
2. KVKS 1 ( Hanna Kaipiainen, Henna Lappi, Marko Punavaara), 
3. IKSY 1 (Eemeli Mäkinen, Jani Tikkanen, Rita Karjalainen)

DR8
1. Vesa-Pekka Lehtomäki / x, KVKS, 
2. Erkki Bürkland / sh, L-SVU, 
3. Tapio Mansikkaniemi / sh, L-SVU

DR6
1. Antti Mäkiaho / x, L-SVU, 
2. Vesa-Pekka Lehtomäki / x, KVKS, 
3. Erkki Bürkland / sh, L-SVU

DR4
1. Riitta Kempe / x, SiSuVa, 
2. Tiina Hakala / x, L-SVU, 
3. Jaakko Pitkänen / sh, L-SVU

DS2
1. Petri Kiiski / lkss, KVKS, 
2. Maija Nivala / lkss, RPKK, 
3. Tuomas Notko / x, KPKS

DBM
1. Vesa-Pekka Jurvelin / lkss, RPKK, 
2. Juha Lipponen / lkss, UVU, 
3. Samuli Nissinen / x, SiSuVa

DBW 
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin / lkss, RPKK, 
2. Ronja Linna / lkss, 
3. Tanja Ignatius / lkss UVU

kuvat:  Kimmo Virkki ja Auvo Kuusinen

Juho Lippon
en DPM SM2

Maija Nivala DS2 SM2
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Henna ja Ykä SW SM3

Markku Haliseva
 ja Inga 

DBM SM4

Markku Haliseva

Antti Mäkiaho DR6 SM1

Tuomas Notko ja Liekki DS1 SM1

Erkki Bürkland DR8 SM2

Petri Kii
ski DS1 SM2

Ville Halme DR8

Marko Punavaara ja Rex DCM SM 1

Kati Mansikkasalo-Ju
rvelinen DBW SM1
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Harrastajahaastattelussa 

ANNA-MARI JA 
PEKKA SYRJÄNEN

1. Kuka olet? 
2. Mistä valjakkourheiluharrastuksesi alkoi? 
3. Paljonko sinulla on ollut koiria / mitä koiria 

sinulla on ollut, entä mitä tällä hetkellä? (voit 
halutessasi laittaa koirat kennelnimineen ja 
titteleineen, mutta riittää jos laittaa rodun / 
rodut ja määriä. Laita myös mitä niiden kanssa 
on tehty / tehdään) 

4. Mikä on suhteesi VUL:n? 
5. Mitä valjakkourheilu sinulle merkitsee? 
6. Mitä lajeja/ millä tapaa olet valjakkourheilua 

harrastanut / missä luokissa olet kilpaillut? 
7. Minkälaisia haasteita olet kohdannut 

valjakkourheilussa/harrastamisessa? 
8. Millaisia odotuksia sinulla on tulevalle kaudelle? 
9. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on 

valjakkourheilussa pitkällä tähtäimellä? 
10. Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi, ja mitä 

erityistä haluaisit häneltä kysyä?
11. (Hennan ja Janin kysymys teille) Aloittelevina 

kilpailijoina ja harrastajina olisi mielenkiintoista 
lukea konkareista. Joten Sainen kennelistä 
Anna-Mari ja Pekka Syrjänen, kertokaa 
kennelinne alkutaipaleesta sekä siitä mikä on, 
tai on ollut, paras koiranne ja miksi?

HARRASTAJAHAASTATTELUN

kysymykset:
Tässä kiertävässä haastattelussa 
jokainen haastateltava pääsee itse 
valitsemaan seuraavan haastatelta-
van ja kysymään häneltä jonkin val-
jakkourheiluaiheisen kysymyksen. 
Toimitus lähestyy seuraavaa haas-
tateltavaa ennen seuraavan lehden 
julkaisemista. Mukana haastattelus-
sa ovat olleet: Tuomas Notko, Jade 
Halme, Tanja Ignatius, Kati Mansik-
kasalo-Jurvelin, Jonna Lipponen, 
Samuli Nissinen, Karoliina Ruippo 
ja Raine Niemi, Riku Setälä sekä 
Henna ja Jani Pöllänen.
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1. Anna-Mari ja Pekka Syrjänen Ylä-Kintaudelta Jyväsky-
län kupeesta

2. Meidän harrastus alkoi niin kuin monen muunkin, siitä 
ensimmäisestä siperialaisesta. Ensin muutto maalle, ja 
koiria lisää. Pikku hiljaa määrä kasvoi ja uskallettiin kisaa-
maan pikkuluokkiin. Sitten kun molemmilla oli omat kisa-
valjakot, siirryttiin kutosen keskimatkoille.

3. Kaikki koiramme ovat siperialaisia. Tällä het-
kellä tarhoissa on 40 juoksevaa ja 10 pentua. 
Koirillamme on ajettu sprinttiä, keskimatkaa ja pitkää 
matkaa. Jonkin verran on menestyttykin. Anna-Mari on 
saavuttanut urallaan WSAn EM-pronssia 2004 ja useita 
SM-mitaleja keskimatkoilta.  Pekka on säestänyt vierellä 
(lue perässä) keskimatkoilla ja ajanut Finnmarkslöpet 
500 km 2007. Aktiivisin kisaaminen on huomattavasti 
vähentynyt, kun siirryimme huvittamaan turisteja Lap-
piin. Halua olisi, mutta aika ja koirat eivät vain riitä kil-
pailuihin.

4. Pekka oli VUL:n hallituksessa SHS:n edustajana 2000-
luvun alussa.

10. Kalevi Vainio voisi kertoa, miten valjakkourheilu on muut-
tunut/kehittynyt tuomarin silmin katsottuna.

11. Se, mitä uusille harrastajille olemme aina sanoneet ja 
kehoittaneet tekemään.  Menkää ja kiertäkää tapahtu-
mia, vierailkaa mahdollisimman monissa erilaisissa koi-
rapaikoissa. Imekää kaikki tieto ja taito konkareilta, niin 
ei tarvitse sitä pyörää taas keksiä itse. Tämä oli varmaan 
merkittävin asia , minkä alkuaikoina teimme. Ja kyllä kan-
natti! Koskaan ei lähdetty kotiin ilman uutta tiedon jyvää, 
jonka sitten käytimme juuri niin kuin oli sanottu, tai hiu-
kan sovelsimme itselle sopivammaksi.

12. Monta koiraa tulee mieleen, kukin omalla tavallaan. FIN 
KVA Snowtrack´s Ausi oli se ensimmäinen koira, joka 
perimällään loi pohjan koko laumalle ja meidän johta-
jakoirille.  FIN KVA, FIN MVA Sainen Cartman (Läski) 
ja FIN KVA Sainen Bono johtivat kisavaljakoita pitkään 
ja menestyksekkäästi.  Nykyisitä koirista parhaan titte-
liin oman lisänsä tuovat FIN KVA Sainen Ylläs ja Sainen 
Darth Vader.5. Tällä hetkellä se on suureksi osaksi työtä safarihommissa. 

Parhaimmillaan se on pakoa arjesta, kun valjastat 10-koi-
ran valjakon jonain harvana vapaapäivänä ja hurautat 
muutaman kymmentä kilometriä hyvää vauhtia kaunista 
talviluontoa ihaillen. Vain koirat ja sinä!

6. Äkryn Ähellyksen kolmen koiran luokasta on aloitettu. 
Melkein kaikki kilpailuluokat on käyty läpi vuosien saa-
tossa; niin sprintit, keskimatkat ja pitkät matkat. Kaikkein 
omin kisamatka oli kyllä keskimatkat. Siinä on riittävästi 
muttei liikaa vauhtia.

7. Kyllä tuo kelipolitiikka tulee ensiksi mieleen, vaikka Ylä-
Kintaus onkin kelillisesti suhteellisen vakaata. 

8. Kasvavaa trendiä turistihommissa. Toivottavasti pääsee 
muutaman kerran hupiajoakin harrastamaan.

9. Aika lailla sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen. Toi-
veissa vielä joku päivä olisi kiva päästä kisaurillekin. Jos 
ei pärjäämään, niin muuten vaan kokemaan kisahumua!
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käännös:   DCO Aija Mäkiaho

Koiran valinta 
Valinta voi tapahtua joko satunnaisella otannalla, saavutetulla 
sijoituksella tai kohdennettuna (esim. kilpailija kuuluu testaus-
pooliin (RTP) tai testiä vaatii kilpailueläinlääkäri tai WADA:n 
suosituksen mukaisesti kohdennettu testaus kilpailukiellon jäl-
keen) 

2. Ilmoitus 
Dopingtestaaja (DCO) tai dopingtestaushenkilö (DCP) ilmoit-
taa kilpailijalle koiran valinnasta dopingtestiin. Testaajan viral-
linen tunniste ja dopingvalvontailmoituslomake, johon koira 
identifioidaan, näytetään kilpailijalle. Dopingtestaaja ilmoit-
taa kilpailijalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa mm: kil-
pailijalla on oikeus edustajaan, joka on läsnä koko prosessin 
ajan. Valittu koira tunnistetaan lukemalla mikrosirunnumero 
ja sirunumerosta vähintään kuusi viimeistä numeroa kirja-
taan dopingvalvonta lomakkeeseen. Kilpailija tai hänen todis-
tajansa todistaa luetun mikrosirun nimikirjaimillaan lomak-
keeseen. Kilpailijaa pyydetään allekirjoittamaan testausilmoi-
tuslomake ja vahvistamaan, että häntä on ilmoitettu doping-
testauksesta yhdelle hänen tunnistetulle koiralleen ja että hän 
on saanut tiedot miten käsitellä koiraa, kunnes on aikatestiin. 
Kilpailijat vastaavat siitä he päättävät antaa koiran juoda nes-
teytykseksi. He ovat myös vastuussa siitä, mitä muut ihmiset 
voivat tehdä koirilleen, mikä tarkoittaa, että valittua koiraa on 
valvottava jonkun, johon kilpailija luottaa. 

HUOMAUTUS: Koirien täytyy juoda enemmän kuin taval-
lisesti voidakseen tuottaa 50 ml virtsaa ensiyrittämällä. 

DCO / DCP ja kilpailija sopivat ajan, vähintään tuntia myö-
hemmin. Aika kirjataan dopingvalvontailmoitukseen, ennen 
kuin kilpailija saa oman vaaleanpunaisen kappaleensa ilmoi-
tuksesta ja toimintaohjeista. 

Kilpailijalle annetaan myös tietolomake täytettäväksi, johon 
kirjataan kilpailijan nimi, osoite jne, lisäksi millä koiraa on ruo-
kittu viimeiste 6 kk sekä eläinlääkintä ja lisäravinteet sekä ruo-
kintatyyppi (kuivamuona, liha- ja snäksi tuotemerkki jne) 

Jos kilpailija ei jostain syystä pysty itse olemaan läsnä vali-
tun koiran näytteenotossa, hänen tulee valtuuttaa handleri, 
joukkueenjohtaja tai muu luotettu henkilö ottamaan kilpailija 
tehtävät/rooli näytteenottoprosessissa. Valtuutetulla henkilöllä 
on samat oikeudet, velvoitteet ja velvollisuudet kuin kilpaili-
jalla näytteenottoprosessissa. Valtuutettu henkilö pitää voida 
tunnistaa hänen ilmoittautuessaan testaushenkilöstölle sovit-
tuna aikana testiasemalla. Mikäli mahdollista kilpailija itse alle-
kirjoittaa testauslomakkeen jälkikäteen. Testilöydöksissä tai 
minkä tahansa muun Doping rikkomuksen tapauksessa kil-
pailijan sijaiselta kaikki oikeudet velvollisuudet ja vastuu siir-
tyy takaisin kilpailijalle. 

3. Ilmoittautuminen Doping näytteenotto 
asemalla (DCS) 
Kilpailija ja hänen edustajansa ilmoittautuu Doping Testiase-
malla (DCS) sovittuna aikana ILMAN KOIRAA. 

Kilpailijan pyynnöstä palkintojenjaon tai lehdistötilaisuu-
den vuoksi sovittua aikaa voidaan viivästyttää. Jos testiasema 
on varattuna toisen kilpailijan näytteenkäsittelyä varten, tulee 
uuden kilpailija odottaa ulkopuolella vuoroaan tai uusia ohjeita. 
Kilpailijalla pitää olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodis-
tus, jollei testaaja tunne häntä. Mikäli kuvallista henkilöllisyys-
todistusta ei ole esittää, se ei tee testauksesta epäkelpoa. Tes-
taushenkilöstö voi tunnistaa kilpailijan muilla tavoin. 

 Koirien dopingtestaus: 
Step-by-Step 

VIRTSANÄYTTEENOTTO 
(lyhennelmä ohjeesta) uusi versio 10/2017 

 
 
4. Näytteenotto purkin valinta 
Kilpailijan valitsee yksittäin pakatuista näytteenottopurkeista yhden. Tarkistaa, että pakkaus on ehjä ja 
asianmukainen ja huolehtii näytteenottopurkista koko näytteenoton ajan. Kilpailija valitsee pakatuista 
käsinepakkauksista parin käsineitä. 
Hän varmistaa, että käsineet ovat ehjät, kunnolliset ja asianmukaiset. Käsineet tulee pitää kädessä näytettä 
ottaessaan siihen asti, kunnes näyte on jaettu ja sinetöity. 
 
5.  Näytteen antaminen 
Kilpailija ja hänen edustajansa, yhdessä DCO:n kanssa lähtevät autolle, jossa koira odottaa boxissa 
handlerin valvonnassa. Kilpailija riisuu takin ja / tai rullaa hihat ylös kyynärpäihin (talvella DCO voi tarkistaa 
hihat sisätiloissa dopingtestiasemalla), laittaa käsineet käteensä ja antaa handlerin avata muovipussin 
näytteenottopurkin päältä niin, että kilpailija saa otettua purkin koskettamatta muovipussia..  
Vasta kun näytteenottaja on valmiina handleri ottaa koira pois boxista ja joko pitää sen hihnassa tai 
kiinnittää sen ketjuun. Heti kun koira alkaa virtsata, täytyy olla valmiina keräämään virtsaa. Jos koira on 
uros, se voi helposti häiriintyä ja keskeyttää virtsaamisen. Jos koira on narttu, sen voi antaa pissata 
muutaman sekunnin ennen kuin varovasti laittaa kupin hännän alle. Nartut yleensä jatkavat loppuun 
saakka, kun ovat aloittaneet pissaamisen. DCO antaa vain ohjeita ja valvoo. Hän ei saa puuttua 
näytteenottoon koskemalla näytteenottopurkkiin tai koiraan. On tärkeää yrittää välttää lumen, pölyn tai 
muu tuntemattoman materiaalin joutumista näyteastiaan. 

Kun riittävä näytemäärä on kerätty, painetaan näyteastian kansi lujasti kiinni. Käsineet täytyy pitää 
edelleen kädessä. Koira identifioidaan vielä kerran lukemalla sen mikrosiru ja tarkistetaan, että numerot 
täsmäävät dopingvalvontalomakkeessa. Koira voidaan seuraavaksi laittaa ajoneuvoon takaisin ja kilpailija 
kantaa sinetöidyn näytteenottoastian testiasemalle. 
 
 
6. Virtsan määrä 
DCO tarkistaa, että virtsanäytteen määrä täyttää laboratorion analyysivaatimukset (50 ml). Jos virtsan 
määrää ei täytä vähimmäisvaatimuksia, näyte käsitellään Osanäyte Prosessin mukaan (ohje tämän ohjeen 
lopussa) 
 
7. Näytteen kuljetuspakkauksen valinta 
 
Näytteenottoasemalla kilpailija valitsee sinetöidyistä näytteenkuljetuspakkauksista yhden. Varmistaa, että 
pakkaus on ehjä ja asiamukainen. Avaa pakkauksen ja tarkistaa, että näytepakkauksen numerokoodi on 
sama kuin pulloissa sekä korkeissa. Tarkistaa kuljetuspakkauksen ja sen, että numerokoodi täsmää 
dopingvalvontalomakkeella. 

Koirien dopingtestaus:
Step-by-Step virtsanäytteenotto 
(lyhennelmä ohjeesta) uusi versio 10/2017
käännös DCO Aija Mäkiaho

Koiran valinta 
 Valinta voi tapahtua joko satunnaisella otannalla, saavutetulla sijoituksella tai kohdennettuna (esim. 
kilpailija kuuluu testauspooliin (RTP) tai testiä vaatii kilpailueläinlääkäri tai WADA:n suosituksen mukaisesti 
kohdennettu testaus kilpailukiellon jälkeen) 

 
2. Ilmoitus 
Dopingtestaaja (DCO) tai dopingtestaushenkilö (DCP) ilmoittaa kilpailijalle koiran valinnasta dopingtestiin. 
Testaajan virallinen tunniste ja dopingvalvontailmoituslomake, johon koira identifioidaan, näytetään 
kilpailijalle. Dopingtestaaja ilmoittaa kilpailijalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa mm: kilpailijalla on 
oikeus edustajaan, joka on läsnä koko prosessin ajan. Valittu koira tunnistetaan lukemalla 
mikrosirunnumero ja sirunumerosta vähintään kuusi viimeistä numeroa kirjataan dopingvalvonta 
lomakkeeseen. Kilpailija tai hänen todistajansa todistaa luetun mikrosirun nimikirjaimillaan lomakkeeseen. 
Kilpailijaa pyydetään allekirjoittamaan testausilmoituslomake ja vahvistamaan, että häntä on ilmoitettu 
dopingtestauksesta yhdelle  
hänen tunnistetulle koiralleen ja että hän on saanut tiedot miten käsitellä koiraa, kunnes on aikatestiin. 
Kilpailijat vastaavat siitä he päättävät antaa koiran juoda nesteytykseksi. He ovat myös vastuussa siitä, mitä 
muut 
ihmiset voivat tehdä koirilleen, mikä tarkoittaa, että valittua koiraa on valvottava jonkun, johon kilpailija 
luottaa. 
HUOMAUTUS: Koirien täytyy juoda enemmän kuin tavallisesti voidakseen tuottaa 50 ml virtsaa 
ensiyrittämällä. 
DCO / DCP ja kilpailija sopivat ajan, vähintään tuntia myöhemmin. Aika kirjataan 
dopingvalvontailmoitukseen, ennen kuin kilpailija saa oman vaaleanpunaisen kappaleensa ilmoituksesta ja 
toimintaohjeista. 
 
Kilpailijalle annetaan myös tietolomake täytettäväksi, johon kirjataan kilpailijan nimi, osoite jne, lisäksi 
millä koiraa on ruokittu viimeiste 6 kk sekä eläinlääkintä ja lisäravinteet sekä ruokintatyyppi (kuivamuona, 
liha- ja snäksi tuotemerkki jne) 
 
Jos kilpailija ei jostain syystä pysty itse olemaan läsnä valitun koiran näytteenotossa, hänen tulee 
valtuuttaa handleri, joukkueenjohtaja tai muu luotettu henkilö ottamaan kilpailija tehtävät/rooli 
näytteenottoprosessissa. Valtuutetulla henkilöllä on samat oikeudet, velvoitteet ja velvollisuudet kuin 
kilpailijalla näytteenottoprosessissa. Valtuutettu henkilö pitää voida tunnistaa hänen ilmoittautuessaan 
testaushenkilöstölle sovittuna aikana testiasemalla. Mikäli mahdollista kilpailija itse allekirjoittaa 
testauslomakkeen jälkikäteen. Testilöydöksissä tai minkä tahansa muun Doping rikkomuksen tapauksessa 
kilpailijan sijaiselta kaikki oikeudet velvollisuudet ja  vastuu siirtyy takaisin kilpailijalle. 
 
3. Ilmoittautuminen Doping näytteenotto asemalla (DCS) 
 Kilpailija ja hänen edustajansa ilmoittautuu Doping Testiasemalla (DCS) sovittuna aikana ILMAN KOIRAA.  
 
Kilpailijan pyynnöstä palkintojenjaon tai lehdistötilaisuuden vuoksi sovittua aikaa voidaan viivästyttää. Jos 
testiasema on varattuna toisen kilpailijan näytteenkäsittelyä varten, tulee uuden kilpailija odottaa 
ulkopuolella vuoroaan tai uusia ohjeita. Kilpailijalla pitää olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, 
jollei testaaja tunne häntä. Mikäli kuvallista henkilöllisyystodistusta ei ole esittää, se ei tee testauksesta 
epäkelpoa. Testaushenkilöstö voi tunnistaa kilpailijan muilla tavoin. 
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4. Näytteenotto purkin valinta 
Kilpailijan valitsee yksittäin pakatuista näytteenottopurkeista 
yhden. Tarkistaa, että pakkaus on ehjä ja asianmukainen ja 
huolehtii näytteenottopurkista koko näytteenoton ajan. Kil-
pailija valitsee pakatuista käsinepakkauksista parin käsineitä. 
Hän varmistaa, että käsineet ovat ehjät, kunnolliset ja asian-
mukaiset. Käsineet tulee pitää kädessä näytettä ottaessaan sii-
hen asti, kunnes näyte on jaettu ja sinetöity. 

5. Näytteen antaminen 
Kilpailija ja hänen edustajansa, yhdessä DCO:n kanssa lähte-
vät autolle, jossa koira odottaa boxissa handlerin valvonnassa. 
Kilpailija riisuu takin ja / tai rullaa hihat ylös kyynärpäihin (tal-
vella DCO voi tarkistaa hihat sisätiloissa dopingtestiasemalla), 
laittaa käsineet käteensä ja antaa handlerin avata muovipussin 
näytteenottopurkin päältä niin, että kilpailija saa otettua pur-
kin koskettamatta muovipussia.. 

Vasta kun näytteenottaja on valmiina handleri ottaa koira 
pois boxista ja joko pitää sen hihnassa tai kiinnittää sen ket-
juun. Heti kun koira alkaa virtsata, täytyy olla valmiina kerää-
mään virtsaa. Jos koira on uros, se voi helposti häiriintyä ja 
keskeyttää virtsaamisen. Jos koira on narttu, sen voi antaa pis-
sata muutaman sekunnin ennen kuin varovasti laittaa kupin 
hännän alle. Nartut yleensä jatkavat loppuun saakka, kun ovat 
aloittaneet pissaamisen. DCO antaa vain ohjeita ja valvoo. Hän 
ei saa puuttua näytteenottoon koskemalla näytteenottopurkkiin 
tai koiraan. On tärkeää yrittää välttää lumen, pölyn tai muu 
tuntemattoman materiaalin joutumista näyteastiaan. 

Kun riittävä näytemäärä on kerätty, painetaan näyteastian 
kansi lujasti kiinni. Käsineet täytyy pitää edelleen kädessä. 
Koira identifioidaan vielä kerran lukemalla sen mikrosiru ja 
tarkistetaan, että numerot täsmäävät dopingvalvontalomak-
keessa. Koira voidaan seuraavaksi laittaa ajoneuvoon takaisin 
ja kilpailija kantaa sinetöidyn näytteenottoastian testiasemalle. 

6. Virtsan määrä 
DCO tarkistaa, että virtsanäytteen määrä täyttää laborato-
rion analyysivaatimukset (50 ml). Jos virtsan määrää ei täytä 
vähimmäisvaatimuksia, näyte käsitellään Osanäyte Prosessin 
mukaan (ohje tämän ohjeen lopussa) 

8. Näytteen  jakaminen 

Kilpailija jakaa näytteen:  
avaa "A" ja "B" pullot ja poistaa punaisen renkaan pullon kaulan ympäriltä. 
Avaa reijän näytteenottopurkin kanteen vetämällä rengasta tiukasti ja painamalla samalla toisella kädellä 
purkkia täydellä painolla pöytää vasten. Kaataa tarvittavan määrä virtsaa "B" pulloon (vähintään 10 ml). 
Sitten jäljellä oleva virtsa kokonaisuudessaan "A" pulloon. 
 

9. Näytteen sinetöinti 
Kilpailija sinetöi  "A" ja "B" pullot. 
Edustajan ja dopingtestaajan (DCO) on tarkistettava, että pullot ovat suljettu oikein. 
Nyt saa ottaa käsineet pois. 
 
10.  Ominaispainon mittaus (ei koske koiriennäytteitä) 
 
11. Dopingvalvontalomakkeen täydentäminen 
Kilpailijan puhelinnumero, posti- ja sähköpostiosoite täytetään dopingvalvontalomakkeeseen. Kilpailijan on 
ilmoitettava resepti- / itsehoitolääkityksestä, joita on annettu koiralle vähintään 6 kk ajalta. Annetut 
lääkkeet kirjataan dopingvalvontalomakkeeseen. Samoin ruokintatyyppi ainakin viimeisen kuukauden 
ajalta (suositeltava 6 kk ajalta). Mikäli koiraa on lääkitty konrolloitujen lääkkeiden listan lääkkeillä, on 
Eläinlääkintälomakkeen kopio annettava DCO:lle ja kirjattava lääkitys dopingvalvontalomakkeeseen. 

Tarkistaa kuljetuspakkauksen ja sen, että numerokoodi täsmää 
dopingvalvontalomakkeella. 

8. Näytteen jakaminen 
Kilpailija jakaa näytteen: avaa ”A” ja ”B” pullot ja poistaa punai-
sen renkaan pullon kaulan ympäriltä. Avaa reijän näytteenot-
topurkin kanteen vetämällä rengasta tiukasti ja painamalla 
samalla toisella kädellä purkkia täydellä painolla pöytää vas-
ten. Kaataa tarvittavan määrä virtsaa ”B” pulloon (vähintään 10 
ml). Sitten jäljellä oleva virtsa kokonaisuudessaan ”A” pulloon. 

7. Näytteen kuljetuspakkauksen valinta 
Näytteenottoasemalla kilpailija valitsee sinetöidyistä näytteen-
kuljetuspakkauksista yhden. Varmistaa, että pakkaus on ehjä 
ja asiamukainen. Avaa pakkauksen ja tarkistaa, että näytepak-
kauksen numerokoodi on sama kuin pulloissa sekä korkeissa. 

8. Näytteen  jakaminen 

Kilpailija jakaa näytteen:  
avaa "A" ja "B" pullot ja poistaa punaisen renkaan pullon kaulan ympäriltä. 
Avaa reijän näytteenottopurkin kanteen vetämällä rengasta tiukasti ja painamalla samalla toisella kädellä 
purkkia täydellä painolla pöytää vasten. Kaataa tarvittavan määrä virtsaa "B" pulloon (vähintään 10 ml). 
Sitten jäljellä oleva virtsa kokonaisuudessaan "A" pulloon. 
 

9. Näytteen sinetöinti 
Kilpailija sinetöi  "A" ja "B" pullot. 
Edustajan ja dopingtestaajan (DCO) on tarkistettava, että pullot ovat suljettu oikein. 
Nyt saa ottaa käsineet pois. 
 
10.  Ominaispainon mittaus (ei koske koiriennäytteitä) 
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11. Dopingvalvontalomakkeen täydentäminen 
Kilpailijan puhelinnumero, posti- ja sähköpostiosoite täytetään dopingvalvontalomakkeeseen. Kilpailijan on 
ilmoitettava resepti- / itsehoitolääkityksestä, joita on annettu koiralle vähintään 6 kk ajalta. Annetut 
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Eläinlääkintälomakkeen kopio annettava DCO:lle ja kirjattava lääkitys dopingvalvontalomakkeeseen. 

9. Näytteen sinetöinti 
Kilpailija sinetöi ”A” ja ”B” pullot. Edustajan ja dopingtestaajan 
(DCO) on tarkistettava, että pullot ovat suljettu oikein. 

Nyt saa ottaa käsineet pois. 

10. Ominaispainon mittaus (ei koske koiriennäytteitä) 

11. Dopingvalvontalomakkeen täydentäminen 
Kilpailijan puhelinnumero, posti- ja sähköpostiosoite täyte-
tään dopingvalvontalomakkeeseen. Kilpailijan on ilmoitettava 
resepti- / itsehoitolääkityksestä, joita on annettu koiralle vähin-
tään 6 kk ajalta. Annetut lääkkeet kirjataan dopingvalvontalo-
makkeeseen. Samoin ruokintatyyppi ainakin viimeisen kuukau-
den ajalta (suositeltava 6 kk ajalta). Mikäli koiraa on lääkitty 
konrolloitujen lääkkeiden listan lääkkeillä, on Eläinlääkintälo-
makkeen kopio annettava DCO:lle ja kirjattava lääkitys doping-
valvontalomakkeeseen. 

Kilpailijalla on oikeus ja oikeastaan velvollisuus kirjata 
kommentteja ja huomioita näytteenottotapahtumasta. Kilpai-
lija tarkastaa, että kaikki tiedot dopingvalvontalomakkeella 
ovat oikein. Näytteenottoa todistamassa olevat henkilöt (DCO 
tai DCP), kilpailijan edustaja, DCO ja kilpailija allekirjoittavat 

dopingvalvontalomakkeen testaustilaisuuden lopuksi. Labora-
torioon menevässä osassa dopingtestilomakkeella ei saa olla 
tietoja, joista voi tunnistaa kilpailijan tai koiran. Testitapah-
tuman lopuksi kilpailijalle annetaan oma kappale dopingval-
vonnan lomakkeesta. 

12. Laboratorioprosessi 
Näytteet pakataan lähetettäväksi siten, että varmistetaan näyt-
teiden turvallisuus ja valvonta. Näytteet lähetetään akkreditoi-
tuun laboratorioon. Laboratorio varmistaa näytteiden saapu-
essa, ettei mitään näytteistä ole avattu. Laboratorion tulee nou-
dattaa kansainvälisiä standardeja käsiteltäessä näytettä ja var-
mistaa, että turvallisuus ja hallussapitoketju (Chain of Custody) 
säilyy koko ajan. ”A” näyte analysoidaan kiellettyjen aineiden 
listan mukaan.”B” näyte säilytetään laboratoriossa ja sitä voi-
daan käyttää vahvistamaan ”A” näytteen positiivinen löydös 
(positiivinen). Laboratorio raportoi näytteen analyysin tulok-
sista antidopingtoiminnasta vastaavalle, joka on velvollinen 
ilmoittamaan WADAan. 

Osittaisen näytteen Prosessi Jos koiran virtsamäärä on riit-
tämätön, edetään osittainen näyte -prosessin mukaan, kun-
nes tarvittava määrä on tuotettu ja kerätty. Tämän proses-
sin aikana osanäyte(et) on sinetöity ja turvallisesti säilytetty. 
Numeroitu(numeroidut) keräyspurkit(t) ja virtsamäärä(t) on 
merkittynä dopingvalvontalomakkeeseen. Kilpailija asettaa 
näytepurkin lukittuun tilaan, mutta sinetöity osanäyte säily-
tetään DCO:n hallussa. Kilpailija saa uuden ajan (noin tuntia 
myöhemmin) ilmoittautua testiasemalla. Kilpailijan pitää nes-
teyttää koiraa lisää. Prosessi näytteenotosta jatkuu edellä kuva-
tulla tavalla. 

Näytteiden yhdistäminen Kun tarvittava määrä virtsaan 
on saatu, kilpailija ottaa lukitusta tilasta aiemmat näytepur-
kit. Hän yhdistää koiran virtsanäytteitä kaatamalla ensimmäi-
sen näytteen sekaan osanäytettä siihen asti kunnes haluttu 
määrä on saavutettu. Tämän jälkeen näyte jaetaan ja sinetöi-
dään aiemmin esitettyjen vaiheiden mukaisesti. 

Information from a WADA booklet for human athletes, changed to suit the 
urine sample collection from dogs, by Carin Ahlstedt in February 2008. The 
Version Dec. 2015/CA is hereby updated by IFSS Antidoping Committee in 
October 2017 
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”Perheemme on kasvattanut kuusi 
siperianhuskypentuetta ja yhteensä 
45 pentua. Siperianhuskyt ovat varsin 
persoonallisia ja yksilöllisiä tyyppejä, 
vaikka ne ovatkin laumakoiria. Seu-
rallinen siperianhusky ei ole luonteel-
taan kovinkaan miellyttämisenhalui-
nen. Siperianhuskyt oppivat nopeasti 
erilaisia temppuja, mutta eivät ole ko-
vin innokkaita toistamaan esim. pal-
lon noutamista, vaan saattavat jäädä 
katselemaan omistajaansa, ikään kuin 
todetakseen, että: ’hae itse, minähän 
olen jo kerran hakenut’.

Vaikka pentujen syntymän aika ja 
myöhemmät pentuvaiheet ovat työn-
täyteisiä, huolehdittaessa ravinnosta, 
puhtaudesta ja loishäädöistä, korvaa 

näiden aikojen mielenkiintoisuus 
kaikki vaivat. Ensinnäkin uuden elä-
män syntyminen on aina yhtä ihmeel-
listä. Luopuminen on aina vaikeaa, 
siitäkin huolimatta, että tiedämme 
pentujen pääsevän hyviin koteihin.

Ravinnolla on merkittävä osa vas-
tasyntyneen pennun tasapainoisessa 
kehityksessä aikuiseksi rekikoiraksi. 
Kaikki koiramme syövät Hau-Haun 
Extra Energya. Alun perin päädyimme 

kokeilemaan ja käyttämään Hau-Haun 
Extra Energya kaudella 2011–2012 
pitkällisen selvittelytyön tuloksena. 
Muistan kuinka keräsin tietoja kai-
kista mahdollisista tietooni saamista 
koirien kuivaruoista. Hau-Hau-kokei-
lu onnistui, ruoka toimi tarkoitetul-
la tavalla ja voitimme maaliskuussa 
2012 siperianhuskyillamme Kalevala 
Race -kilpailun Venäjällä. Kalevala 
Race oli tuolloin Venäjän Euroopan 
puoleisen osan pisin rekikoirakilpai-
lu 440 kilometrin matkallaan. Viime 
kaudella Extra Energy siivitti meidät 
muun muassa keskipitkien matkojen 
Suomen Cupin voittoon.”   

luottaa Extra Energyyn
Kasvattaja Jussi Pietikäisellä perheineen on 33 siperianhuskya, mutta pentujen syntyessä uusi elämä 
sykähdyttää joka kerta. Oikea ravitsemus rakentaa pennusta tasapainoisen rekikoiran.

Icesmile`s

Kaikki koiramme syövät 
Hau-Haun Extra Energya.

”
Icesmile’s -kennel Facebookissa: 
Icesmile’s Siberian huskies
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Urheilukoira tarvitsee
Koira on domestikoitumisen myötä 
sekaruokaan sopeutunut saalistaja. 
Koiran hampaat on tarkoitettu saaliin 
pilkkomiseen, raateluun ja repimi-
seen. Koiralle erityisen tärkeitä ravin-
toaineita ovat liha ja rasvat, mutta 
koira tarvitsee myös jonkin verran 
hiilihydraatteja. 

Valjakkokoirilla on lisääntynyt 
rasvan ja proteiinin tarve, johtuen 
pitkäkestoisesta aerobisesta liikunta-
suorituksesta. Myös kivennäisten ja 
tiettyjen vitamiinien tarve korostuu.
Pitkissä liikuntasuorituksissa koi-
ra tuottaa energiaa ennen kaikkea 
rasvoista. Koira on hyvä totuttaa 
korkearasvaiseen ruokaan jo harjoi-
tuskaudella. Suorituksesta riippuen, 
koiran ruoan rasvapitoisuus saisi olla 
n. 20–35 %. 

Parhaimmin koira hyödyntää eläin-
rasvaa, myös kalaöljyä. Koiran val-
kuaisen tarve vaihtelee riippuen esim. 
iästä, sukupuolesta, terveydentilasta 
ja aktiivisuudesta, mutta valjakkokoi-
ralla proteiinin tarve on korostunut. 
Eläinvalkuaista olisi urheilukoiran 
ruoassa hyvä olla vähintään 30 %.
Lihaskudos sisältää eläinlajista 
riippuen noin 75 % kosteutta, 2–25 
% rasvaa, 13–22 % proteiinia, ja hii-
lihydraatteja vain muutaman prosen-

tin verran. Lihaskudos sisältää myös 
erinäisiä hivenaneita, sidekudosta ja 
vitamiineja. 

Proteiineja muodostavia amino-
happoja tunnetaan tähän mennessä 
22 kappaletta. Proteiinit ovat koiralle 
tärkeä energianlähde ja niiden tarve 
kasvaa aina kovassa rasituksessa, 
sillä niitä tarvitaan lihasten ylläpitoon 
sekä palautumiseen. Välttämätön 
aminohappo tarkoittaa sellaista, jota 
eläin ei voi itse muodostaa muun-
tamalla sitä toisista aminohapoista. 
Koiralle välttämättömiä aminohappo-
ja on kymmenen ja niitä on saatava 
ruoasta, sillä ne eivät varastoidu 
elimistöön.  

Eläinperäinen ravinto sisältää kaikki 
koiran tarvitsemat aminohapot ja 
koira pystyy hyödyntämään 90 % 
lihasta saamistaan aminohapoista. 
Kasviperäinen valkuainen ei sisällä 
kaikkia koiralle välttämättömiä ami-
nohappoja, ja koira pystyy hyödyn-
tämään vain 65 % kasviperäisestä 
valkuaisesta.

Urheilukoiralle tärkeimpiä vitamii-
neja ja hivenaineita ovat E-vitamiini, 
C-vitamiini, magnesium, kalsium ja 
B-ryhmän vitamiinit. E-vitamiini on 
rasvaliukoinen antioksidantti, joka 

estää elimistössä olevien rasvojen 
hapettumista, ja jota koira ei pysty 
muodostamaan itse. 

E-vitamiinin tarve kasvaa aina, kun 
elimistö käyttää rasvaa energiantuo-
tantoon ja aineenvaihdunta on vil-
kasta. Mitä suurempi osuus rasvasta 
on ruokinnassa, sitä suurempi on 
E-vitamiinin tarve. Valjakkokoirilla 
E-vitamiinin liian vähäinen saanti 
jo ennen suoritusta voi aiheuttaa 
totaalisen suorituskyvyn katkeamisen 
pitkässä suorituksessa. 

C-vitamiini on vesiliukoinen an-
tioksidantti, jonka tarve kasvaa 
urheilukoirilla. Liikkuessaan koiran 
soluissa muodostuvien vapaiden hap-
piradikaalien määrä kasvaa, jolloin 
tarvitaan hapettumisen estäjiä, myös 
C-vitamiinia. 

B-ryhmän vitamiineilla on lukuisia 
rooleja elimistössä, mm. lihasten suo-
rituskyvyn ja hermoston toiminnan 
turvaaminen, ja verisolujen muodos-
taminen. B-vitamiinilisä auttaa esim. 
lihaksia palautumaan rasituksesta. 
Myös magnesium on tärkeä hiven-
aine lihaksille ja hermostolle, ja se 
edistää suorituksesta palautumista.

Lue lisää koiran ruokinnasta:
www.hauhau.fi 

rasvaa ja proteiinia
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RUNSAASTI

PROTEIINIA &
RASVAA

VEHNÄTÖN
TÄYSRAVINTO

AKTIIVISILLE
AIKUISILLE
KOIRILLE

EI SISÄLLÄ
KEINOTEKOISIA

MAKU- TAI
VÄRIAINEITA TAI
GMO-AINESOSIA

Hau-Hau Champion Extra Energy sopii normaalia aktiivisimmille aikuisille koirille, kuten metsästyskoirille jahtiaikaan, aktiivisesti liikkuville koirille sekä 
työkoirille. Vehnätön resepti kananlihalla ja korkealla rasvaprosentilla takaa parhaan suorituskyvyn ja jaksamisen. Täysravinto sisältää lihaa min. 38 %.

Extra Energy on lihaisa ja maistuva ruoka, joka sopii kaikenkokoisille aikuisille koirille. Se sisältää kaikki koirasi tarvitsemat ravintoaineet, vitamiinit ja 
hivenaineet tasapainoisessa suhteessa. Lisätty lohiöljy sisältää elintärkeitä omega-3-rasvahappoja, jotka ovat hyväksi turkille, iholle ja nivelrustoille. Man-

nan- ja frukto-oligosakkaridit auttavat pitämään koirasi suoliston kunnossa, ja Yucca-uute vähentää jätösten hajua. Tuotteiden korkean laadun takaavat 
ISO 9001 -laatustandardi sekä HACCP -omavalvontasertifikaatti.

32 % | 21 %

HAUHAU.FI
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Kasvattaja!
Liity Hau-Hau Kasvattajakerhoon osoitteessa

www.hauhau.fi ja nauti rahanarvoisista eduista!

HAUHAU.FI

Kasvattajatarjous!
Ostaessasi Kasvattajakerhon verkkokaupasta kaksi ruokasäkkiä, 

saat kolmannen säkin kaupan päälle kirjoittamalla 
kommenttikenttään koodin: VUL 

Huom! Tarjous on voimassa 31.1.2018 asti.

* Nielsen Homescan, koiranruoan ostot arvossa koko vuosi 2016

*

KOIRAKANSAN
VALINTA.
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Maanantai 6.3.
Saavuimme Särnan leirintäalueelle iltapäivällä ja ilmoittau-
duimme toimistoon. Lisäksi ohjelmassa oli eläinlääkärin tar-
kastus. Tuomari tarkasti myös kaikki varusteet. Keittimen kaa-
supullo ja kaikki lääkkeet (niin ihmisille kuin eläimillekin tar-
koitetut) pitää jättää pois. Esitin huolestumiseni huonosta 
selästäni, mutta tuomari totesi ystävällisesti, että sinun pitää 
ottaa lääkettä ennen starttia, sääntöjen mukaan mitään särky- 
tms. lääkkeitä ei saa olla mukana ettei niitä vaan kukaan voi 
antaa koirille. Muuten tuomari toteaa, että ei teillä ainakaan 
nälkä tule koirien kanssa ja että on teillä todella paljon painoa 
pulkassa. Illalla menemme ajoissa nukkumaan.

Tiistai 7.3.
Aamulla sään selkeydyttyä näkyy horisontissa huikea, paljas ja 
luminen terävähuippuinen vuori jota ympäröivät laajat aukeat 
tunturialueet. Paniikki iskee ”en minä tuonne lähde, en sel-
viydy, koirat ei jaksa…”. Onneksi perhe saa minut puhuttua 
takaisin raiteilleni. Aamupalaa asuntoautossa, lounasta Lena´s 
Kitchenissä ja päiväunet, joiden aikana saan nukutuksi aina-
kin 3h.

Herättyäni käyn ahkion ja varusteet läpi vielä kerran. Mitä 
minä voin jättää pois, että se kevenee? Sääntöjen mukaan kil-
pailijan tulee kuljettaa kaikki varusteet, ruoat ja juomat muka-
naan koko kisan ajan ja olla myös varustautunut 24h maastossa 
majoittumiseen mahdollisessa keskeyttämistilanteessa, joten 
mukana on pakko olla paljon ylimääräisiä varusteita kaikkien 
säännöissä määrättyjen pakollisten varusteiden lisäksi.

teksti ja kuvat: Reima Saapunki

SAAPUNKITEAM´S MISSION 
POLARDISTANS 2017  

”Polardistans - The Ultimate Challenge”

Tässä tarinaa Reima Saapungin ja mala-
muuttien Famin, Seitan ja Siggan Polardis-
tans 2017 kisast. Ruotsin Särnassa 1-4 koiran 
pulkkaluokassa 160km matkalla viime talven 
maaliskuussa. Kelloajat ovat osittain arvioita 
ja osittain eri viesteistä katsottuja, joten niis-
sä voi olla virheitä.  Mutta ne antavat kuitenkin 
suuntaa siitä kuinka kisa eteni. Kuvia reissul-
tamme on valitettavasti todella vähän. Ihmet-
telin etukäteen kilpailuun tutustuessani, miksi 
ihmisillä on niin vähän kuvia ja videoita jaos-
sa, mutta kilpailun aikana ymmärsin, että niitä 
ei vain yksinkertaisesti jaksa, tarkene tai pys-
ty siellä reitillä ollessaan ottamaan. Välillä liian 
vaativa lisätehtävä oli edes käydä katsomas-
sa ahkion ohjauskaaressa olevan GPS:n näyt-
töä tai kaivaa karttaa esille ahkiosta ja alkaa 
tulkitsemaan omaa sijaintia samalla kun hiih-
tää. Eteneminen vei kaiken keskittymiskyvyn 
ja energian.

Kaukana siintävä tunturialue.
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Illalla kello 22:00 koirat, ahkio ja mies siirtyvät lähtöalueelle 
handleri apuna. Jokaiselle kilpailijalle on nimetty yksi hand-
leri, joka kantaa myös numerolappua ja joka saa auttaa kilpai-
lijaa lähdössä. Lähtö suoritetaan ns. ”open start” tyyppisenä eli 
kilpailijat tulevat koirineen hengailemaan lähtöalueelle ja kun 
ovat valmiina, ilmoittavat siitä lähettäjille, jotka käyvät kirjaa-
massa/ilmoittamassa kilpailijalle lähtöajan milloin pitää star-
tata. Kello 22:12 lähettäjä käy merkkaamassa korttiin meidän 
lähtöajan, joka on 22:14. Kahden minuutin päästä!!  Tulee hir-
veä kiire. Toimitsija tuo GPS-palikan minun taskuun. Laitan 
suksia jalkaan, kun kuuluu: ”One minute!”. Tuomari hoputtaa 
lähtemään ja olen jo antamassa koirille komentoa siirtyä läh-
töviivalle, kun tyttö huomauttaa, että: ”Isä, sinulla ei ole vielä 
vetoliina kiinni ahkiossa”. Kiinnitän vetoliinan. Tuomari sanoo, 
että muista pysähtyä lähtöviivalla, lentävää lähtöä ei hyväksytä. 
Pääsen lähtöviivalle, kun kuuluu ”5, 4, 3, 2, 1, GO!”. Koirat sin-
gahtavat matkaan, minä ja ahkio perässään. Lunta sataa niin 
että ei eteensä meinaa nähdä. 

Kello 22:20 joki on ylitetty ja edessä on ensimmäinen nousu. 
Koirat kiitävät vauhdilla eteenpäin. Takaa tulee ensimmäinen 
hiihtäjä ohi siperianhuskyjen kanssa. Ylämäessä saamme kiinni 
muita pulkkaluokkalaisia, monen rotuisia koiria (malamuut-
teja, grönskejä, sammareita ja siperianhuskyjä). Ohituksia tulee 
puolin ja toisin lukuisia, koirat eivät reagoi muihin vaan mene-
vät määrätietoisesti tiukalla ravilla eteenpäin. Tytöt Sigga ja 
Seita ovat keulassa ja uros Fami vahvimpana pyöräkoirana, 
koska tiedossa on, että rata alkaa reilun 40km pitkällä nou-
suosuudella, jossa välissä on nopea laskupätkä ja taas nousua 
kunnes radan korkein kohta saavutetaan n. 65km kohdalla. 

Noin parinkymmene minuutin päästä ura kääntyy jyr-
kästi oikealle ja näen lumisateen läpi hämärästi, että ylitämme 
samalla kapean sillan. Juuri kun koirat ovat sillalla, huomaan 
että ahkio tulee oikaisemaan aivan sillan reunalta ja minä vielä 
jyrkemmin melkein puroon, ellen tee nopeaa väistöliikettä. Kai-
ken lisäksi purosta törröttää palaneen moottorikelkan runko, 
jonka onnistumme vain vaivoin ohittamaan. Huh, meinasi lop-
pua matkan teko heti alkumetreille! Jatkamme loivaa nousua 
ylöspäin metsässä ja koirat menevät hienosti ja suksi kulkee. 
Olemme aivan kärkiporukoissa.

Lähtö. Kuva Niklas Karlsson.

Keskiviikko 8.3.
Puolilta öin sama meno jatkuu, porukka harvenee eikä näy 
enää kuin ajoittain jonkun valot. Vähän ennen yhtä saan tie-
don, että järjestäjän antamassa GPS:ssä on akku melko tyhjä, 
ollut jo lähtiessä. Omani toimii edelleen. Koirat menevät edel-
leen tosi hyvin, mutta mäet kasvaa koko ajan ja meno muuttuu 
raskaammaksi. Myös uralle kertynyt lumi hidastaa menoa. Sitä 
on välillä jo nilkkaan saakka. Kahden aikaan yöllä pidän pie-
nen tauon, muuten otan energiageeliä ja juotavaa ”lennossa”. 
Kolmelta yritän syödä energiapatukkaa, mutta saan syötyä vain 
puolikkaan, koska ajatuskin sen syömisestä oksettaa. Menen 
geelien ja urheilujuoman voimin. Puoli neljän aikaan tuuli 
yltyy, takki ja hiihtohanskat ovat jo aivan märät. Ilmeisesti pit-
kässä ja kovassa nousussa tuottamani lämpö on lämmittänyt ne 
niin, että koko ajan satava pakkaslumi tarttuu niiden pintaan 
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ja sulaa siihen, lisäksi toki hikoilen rasituksen vuoksi. Sormissa 
ei ole enää tuntoa ja takki on jäätynyt ja on kuin peltiä. Mono-
jen lämpösuojien väliin monon alle kertyy koko ajan lunta ja 
se jäätyy päkiän alle isoksi möykyksi, joka painaa ikävästi jal-
kaa. Sormissa ei ole tuntoa enkä saa suksen siteitä auki, jotta 
voisin puhdistaa lumipaakut pois. Tuulee ja pakkasta on rei-
lusti. On jo niin kylmä, ettei voi pysähtyä, muuten paleltuu heti. 
Pakko liikkua, että pysyy lämpimänä. Koirat vetävät ahkiota 
syvässä (jopa 30cm) pehmeässä lumessa hidasta vauhtia, mutta 
eteenpäin koko ajan. Jatkuvaa nousua. Olen jo pitkään yrittä-
nyt etsiä suojaisaa pysähtymispaikkaa tankkausta yms. varten, 
mutta aina kun kuvittelen nähneeni metsää tai puita ja pääsen 
sinne, niin ne katoavat. Samasta harhanäystä kertoivat myös 
toiset kilpailijat kisan jälkeen. 

Puoli viiden aikaan joidenkin edellä menevien kilpailijoi-
den otsalamppujen pisteet näyttävät jatkuvasti nousevan tai-
vaaseen… Seuraan niitä ja mietin, että onko tämä se ylösnou-
semus… Ei naurattanut enää. Viideltä olen aivan puhki. Pakko 
pysähtyä, vaikka tuntuu että jäädyn saman tien hengiltä. Saan 

tunnottomilla sormilla pitkällisen yrittämisen jälkeen kaivet-
tua ahkiosta kertakäyttöiset sormenlämmittimet, jotka liimaan 
merinovilla alushanskoihin. Sillä aikaa päällimmäiset hiihto-
hanskat ovat jo jäätyneet koppuroiksi, mutta saan ujutettua 
osittain käteni niihin sisään. Hetken päästä sormet alkavat läm-
metä ja tunto palaa niihin. Saan kaivettua untuvatakin ahkiosta 
ja puettua sen kivikovaksi jäätyneen softshell-takin päälle ja 
hupun päähän. Juon kuumaa urheilujuomaa ahkiossa olevasta 
termarista ja annan koirille vähän reilummin snäksiä, ne ovat 
tehneet jo nyt huikean työn vetäessään äärimmäisen raskaissa 
olosuhteissa todella painavaa ahkiota jatkuvasti nousevaa uraa 
pitkin kovassa lumimyräkässä. Meidät ohittaa pari hiihtäjää 
koirineen ja minun pitää käydä ohjaamassa niitä, koska koi-
rieni ruoan tuoksu houkuttaa niitä luoksemme. Tämän jälkeen 
mekin jatkamme matkaa.

Viiden ja kuuden väliltä ei juurikaan ole muistikuvia. Kuu-
den tietämissä aamu alkaa hiljalleen valjeta eikä ketään enää 
näy missään. Tuntia myöhemmin ei ole tapahtunut edelleen-
kään mitään mainittavaa. Takana ei näy ketään, vaikka tiedän 
että siellä on paljon porukkaa, paljon enemmän kuin edessä. 
Moni on jäänyt jo tunteja sitten maastoon yöpymään, me jat-
kamme sinnikkäästi matkaa. Puoli kahdeksan aikaan ohi-
tamme jonkun jolla on kaiketikin samojedeja koirina. Etene-
minen käy koko ajan raskaammaksi ja raskaammaksi. Kymme-
nen tietämissä tuntuu että olemme todella äärirajoilla, mutta 
jatkamme matkaa. Olemme ilmeisesti tavoittaneet ensimmäi-
sen nousun korkeimman kohdan jossain vaiheessa ja jatkamme 
vaihtelevammassa maastossa. Kiva kun näkee ympärille, vaikka 
hirveästi ei jaksa maisemista iloita, pelkkää valkoista. Tytöt 
ovat kääntyilleet keulilla uralta mihin sattuu ja niitä pitää käydä 
vähän väliä ohjaamassa oikealle uralle. Todella raskasta kai-
killa. ”Ihme jos pääsemme checkpointille”.

Ainoa selfie kisassa.

Valkoista joka puolella
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Kymmenen jälkeen saan tiedon, että omastakin GPS:stä on 
akku loppunut. Mutta minulla on vielä toinenkin oma mukana. 
Käynnistän sen. Järjestäjän GPS ilmeisesti lopetti myös toimin-
tansa jossain vaiheessa. Yhdentoista aikaan edelleen koko ajan 
liikutaan tai no kädet ja jalat liikkuvat, päässä ei enää mikään… 
No, ehkä silmä vähän. Pelkkää valkoista joka puolella. Ollaan 
avotunturissa ja reittimerkkien jonoa näkyy silmänkantamat-
tomiin, katsoi sitten eteen tai taakse. Samaa jatkunut jo tun-
teja. Joku kilpailija näkyy hetken horisontissa.

Puoli kahdeltatoista emmen ole vieläkään checkpointilla. 
Arvioni sijainnistani heitti pahasti ja kuvittelin jo alkavamme 
laskeutua checkpointille. Koko aikana en ole katsonut etene-
määmme matkaa vaan tietoisesti seurannut vain etenemis-
tämme tunneissa. Puolilta päivin pidän taukoa jossain tun-
turissa. Väsymys ja epätoivo painavat miestä. Koirat lepäävät 
heti kun pysähdytään, mutta lähtevät liikkeelle pyydettäessä. 
Upeita eläimiä. Noin puoli yhden aikaan ollaan laskeuduttu jo 
pitkään alaspäin. Horisontissa siintää joku laskettelukeskus. 
Muistelen nähneeni sen kartassa ja päättelen sen olevan jos-
sain siellä suunnassa missä checkpointtikin. En ole jaksanut 
kaivaa karttaa enää moneen tuntiin ahkiosta, me vain hiihde-
tään eteenpäin. Saan kilpakumppanimme näköpiiriin ja mel-
kein kiinni. He kuitenkin menevät alamäissä kovemmalla vauh-

dilla, minä säästelen koiria ja jarruttelen ahkiota, koska välillä 
notkelmissa on lunta niin, että koirat uppoavat mahaa myöten 
pehmeään lumeen. Vaille yhden olemme saapuneet tien poh-
jalla menevälle uralle. Siitä päättelen meidän olevan n. 20km 
päässä checkpointista. Oon ihan poikki. Jalat ei liiku ja kädet 
on jäässä. Yritän lämmitellä ja nukkua muutaman tunnin ja sit-
ten teen jatkopäätöksen. Nyt juuri en voi tehdä mitään. 

Olin siis vielä kaukana checkpointista mutta ilmeisesti unel-
moin viesteissäni tauosta. Puoli kahden tienoissa haaveilen että 
checkpointilla nukun sit ku pääsen.  Koirat menee upeasti kun 
on tasaisempi ja kovempi alusta. Lähetän handlerille kuvan 
uralla nukkuvista koirista. Koirat näyttävät suloisilta, kun ne 
nukkuvat kiepissä uralla, minäkin haluaisin vain vajota han-
keen nukkumaan. Sisu ei silti anna periksi. Nousen seisomaan 
ja lähdemme liikkeelle. Koirat vetävät ahkiota hyvin, samalla 
myös minua. En ymmärrä miten ne jaksavat vielä, itse olen 
sekä henkisesti että fyysisesti täysin loppu. 

Varttia vaille kaksi ollaan edelleen uralla. Oikea jalka ei 
kanna tauon jälkeen. Olin hetken aikaa ollut kontillani ahkion 
vieressä ja siitä noustessani valtava kipu iski jalkaterään. Koko 
jalka outo, mutta jalkaterä niin kipeä päältä ettei voi varata 
kuin kevyesti eikä sitä voi myöskään taittaa. Menen tasatyön-
nöillä ja koirat vetää.  Kahden aikaan iltapäivällä ajatus kes-
keyttämisestä pyörii päässä, koska jalan kivut ovat lähes sietä-
mättömät. Manaisin omaa heikkouttani, jos jaksaisin. 

Vihdoin kahtakymmentä vaille neljä iltapäivällä ollaan 
Checkpointilla. Koirat on tarkastettu ja ne on ok. Odotan olkien 
saantia ja juotan koirat yms. Jalka aivan hirveän kipeä, muuten 
olen vain väsynyt ja janoinen (cokis maistuisi) . Olin siis päässyt 
checkpointille, missä kolmen eläinlääkärin tiimi tarkasti koirat 
viimeisen päälle ja totesi niiden olevan huippukunnossa. Mun 
kinkkasua katsellessa ne kysyivät, että onko ongelmia. Kerroin 
jalassa olevasta kivusta. Toivottelivat ystävällisesti tsemppiä 
ja että jalka tulisi pian kuntoon. Kyllä he siis välittivät kovasti 
minunkin hyvinvoinnista, mutta sääntöjen mukaan eivät voi-
neet auttaa, koska jokaisen tulee selviytyä omillaan ilman apua. 
Juotin koirat ja annoin pientä purtavaa niille ja mietin miten 
saisin haettua ison olkipaalin kipeällä jalalla, koska järjestäjät 
eivät saa niitä minulle tuoda.

Koirat lepäävät heti kun pysähdytään, muuten vetävät upeasti.Jotain elämää horisontissa.

Puolilta päivin pidän 
taukoa jossain tunturissa. 
Väsymys ja epätoivo painavat miestä. 
Koirat lepäävät heti kun pysähdytään, 
mutta lähtevät liikkeelle pyydettäessä. 
Upeita eläimiä.
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Tauon aikana tankkasin myös itse, urheilujuomaa, pizzaa ja 
viimeisen palasen karjalanpiirakkaa sekä ruokatermoksesta jo 
kylmäksi mennyttä pasta-ateriaa. Olkia sain onneksi viereiselle 
lepopaikalle jääneestä kasasta, niin minun ei tarvinnut lähteä 
hakemaan niitä kauempaa. Vettäkin minulla oli vielä paljon 
mukana, joten en tarvinnut sitäkään. 

Vaihdoin kuivat paidat päälleni ja lisäsin vaatetusta. Aloin 
hoitamaan jalkaani. Kokeilin kylmää ja kuumaa sekä erilaisia 
teippauksiakin, mutta mikään, mikä painoi tai edes koski jal-
katerää ei toiminut, sillä kaikki liikuttelu ja paine aiheuttivat 
kyyneleet silmiin nostattavan kivun. Olin aivan poikki matkasta 
ja kivusta. Käperryin makuualustalle ja mietin mitä teen. Mie-
tin keskeyttämistä ihan tosissaan, mutta kotijoukkojen tuki ja 
tsemppaus estivät minua keskeyttämästä. Kisan aikana kilpai-
lijat tai koirat eivät saa käydä missään sisätiloissa tai raken-
nuksissa, nuotion tekeminen aiheuttaa saman tien hylkäyk-
sen, joten auringon lämmittävä paiste pilvien lomasta tuntui 
mukavalle. Positiivisuutta lisäsi myös vieressäni kerällä nuk-
kuvat koiramme, jotka olivat osoittaneet minun pelkoni niiden 
katkeamisesta turhaksi. Itse olinkin tiimimme heikoin lenkki, 
vaikka olin tähän koitokseen pyrkinyt valmistautumaan mah-
dollisimman hyvin jo edellisen vuoden alkukesästä lähtien. 
Suututti oma heikkouteni, vaikka aloin ymmärtää, että jalka-
kivut johtuivat varmasti monon alle pakkautuneen lumen aihe-
uttamasta tunteja kestäneestä jalkaterän virheasennosta hiih-
dossa.

Puoli kahdeksan aikaan illalla, vasta pitkän ajan kuluttua, 
kun vieressäni taukoa pitävä kilpailija kertoi jäävänsä yöksi ja 
jatkavansa aamulla, tajusin että minäkin voin tehdä niin. Olin 
sen verran sekaisin päivistä, että luulin checkpointin sulkeu-
tuvan aamuyöllä klo. 4:00 vaikka se sulkeutuisi vasta seuraa-
vana yönä. Suunnitelmani alun perin oli pitää checkpointilla 
sellainen 3-4h tauko ja jatkaa matkaa yön yli, mutta jalkaki-
pujen vuoksi se oli mahdotonta. Siispä aloin kuitenkin hieman 
paremmalla mielellä tehdä yösijaa itselleni, koska toivoin levon 
korjaavan jalan tilannetta. Asettelin makuualustan tunturivii-
tan sisään pohjimmaiseksi ja sen päälle untuvamakuupussin. 
Koko lähetyksen heitin hangelle koirien viereen levittämil-
leni oljille. Koirilla oli myös oljet makuualustana. Ne nukkui-
vat vieressäni vetoliinaan kiinnitettynä kahden ankkurin pitä-
essä pääliinaa paikallaan molemmista päistä. Sain pienen levon 
jälkeen hieman käveltyä, vaikka kipeää se teki. Kävin vaihta-
massa uuden GPS-palikan järjestäjiltä, koska alkuperäisestä 
oli akku loppunut. Vaille yhdeksän toivotin itselleni ja koirille 
hyvää yötä. Käperryin makuupussiini nukkumaan. Ylläni avau-
tui kaunis tähtitaivas ja ympäristön täytti kymmenien koirien 
äänet. Korvatulpat korvilla nukahdin kuitenkin hetimmiten. 
En muista nähneeni unta tai havahtuneeni missään vaiheessa 
yöllä hereille.

Torstai 9.3.
Aamulla viiden aikaan herään kun vierustoverini otsalampun 
valo osuu silmiini makuupussin raosta. On täysin pimeää ja 
tähtitaivas näyttää upealle. Makaan hetken nauttien näystä 
ja yllättäen huomaan, että jalkaan ei satu enää kuten illalla. 
Kömmin makuupussista ulos ja astelen hieman edestakaisin. 
Isompia kipuja tai jumeja ei tuntunut missään, toki kroppa oli 
jäykkä ja pitemmät liikeradat aiheuttivat jonkin verran kipua 

sinne tänne, mutta tunnen olevani valmiina jatkamaan. Kaivan 
hiihtomonot makuupussini sisältä. Olin ne sinne illalla laitta-
nut, jotteivat ne jäädy yöllä täysin koppuroiksi. Jäisenä niiden 
pukeminen jalkaan olisi ollut todella vaikeaa. Sain monot jal-
koihini. Mutta ne piti jättää lähes auki, jotteivat ne paina jal-
katerää. Sillä tavoin ne tuntuivat siedettäviltä. 

Kuuden aikaan söin aamupalaa  ja keittelin myös lämmintä 
vettä lisää termoksiin. Lisäsin veteen urheilujuomaa ja lata-
sin kaikki taskut täyteen energiageelejä… Olin kuin geelillä 
täytetty musta muumipappa. Paluumatkaa varten optimoin 
nestemäärää ja otin vain 2 litraa vettä koirille ja 3 litraa läm-
mintä urheilujuomaa itselleni. Kuvittelin matkaa maaliin ole-
van 55km, kuten ennakkoon oli ilmoitettu, mutta jälkeenpäin 
minulle selvisi, että sitä olikin 75km. Tulomatkalla minulla oli 
vettä 7 litraa (josta 5 litraa jäi käyttämättä) ja 4,5 litraa urhei-
lujuomaa, josta osa jäi käyttämättä, kun se jäätyi lämpöeristet-
tyyn juomavyöhöni. 

Varttia yli seitsemän starttaan checkpointilta. Fami ja Seita 
keulassa, Sigga pyörässä. Olo on yllättävän virkeä ja koirat 
näyttävät hyväkuntoisilta. Kyynärpäät tosin ovat niin kipeät, 
että sauvat pitää laskea varovasti maahan, koska jokainen 
tärähdys aiheuttaa kovaa kipua. Oikea nivunen on niin tiukalla, 
ettei jalkaa voi työntää vartalon keskipistettä taaemmas, mutta 
kyllä tämä liikkuminen vielä hiihtoa etäisesti muistuttaa, vir-
nistelen itsekseni. Ensimmäinen pari kilometriä menee vähän 
haistellessa toisten koirien jälkiä yms., mutta sitten koiratkin 
alkavat kulkemaan kunnolla. Yksi iso valjakko tulee meitä vas-
taan (palasi kai jostain syystä checkpointille… Keskeytys tms.). 
Jonkun ajan päästä Micken valjakko tulee meistä ohi ja saan 
kuulla, että ylhäällä tunturissa on edelleen urat ummessa ja nyt 
siellä on myös kova sumu. Jonkin matkaa noustuamme tavoi-
tammekin sumun ja näkyvyys tippuu noin 10 metriin. Olen 
täysin koirien armoilla, koska reittimerkkejä ei pysty näke-
mään kuin aivan vierestä. Myös ura on melkein ummessa ja 
siinä näkyvät vain Micken ja kenties parin muun jäljet. Annan 
Famin johtaa meitä, sillä uskon sen löytävän käytetyn reitin, 
vaikka umpihangen alta. 

Yhdeksän aikaan kipuamme yhä ylöspäin, mutta armollinen 
sumu peittää onneksi näkymän enkä osaa ollenkaan arvioida 
onko edessä ylä- vai alamäkeä, joten kuljemme vain metri ker-
rallaan miettimättä matkan pituutta tai rankkuutta sen enem-
pää. Välillä koirat kahlaavat melkein mahaansa myöten peh-
meässä lumessa. 

 Nauran ääneen, olivatpahan 
kelkkaturistit juuri tavanneet 
ensimmäisen hullun suomalaisen 
koirineen Ruotsin tunturissa. 
Päättivät varmaan lähteä, ennen kuin 
kerron eläneeni viimeiset kaksi vuorokautta 
lihavia kelkkaturisteja syöden .
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Uran varrella on keltaisia varoituskolmioita, koska siellä 
täällä näkyy tunturipurojen aiheuttamia reikiä hangessa. 
Rei’istä näkyy miten vesi virtaa vuolaana pari metriä alem-
pana, joten parempi pysyä tarkasti oikealla reitillä, ettei tule 
uintireissua tai pahimmassa tapauksessa jää ikuisiksi ajoiksi 
railoon. Jälkeenpäin ajateltuna todella vaarallisia paikkoja me 
ohitettiin aivan vierestä ja täysin koiriin luottaen.

Puoli yhdeltätoista etenemme jossain tunturissa. Enemmän 
ylös- kuin alaspäin, joten päättelen, ettemme ole vielä saavut-
taneet matkamme lakipistettä. Vastaan tulee kolme mootto-
rikelkkaa. Kelkkailijat pysähtyvät juttusille ja tiedustelevat 
miksi minä hiihtelen siellä numerolappu rinnassa ja mihin olen 
menossa. Kerroin olevani 160km kilpailussa ja olevani menossa 
Särnaan, missä on maali ja mistä olimme toissa päivänä läh-
teneet liikkeelle. Kelkkailijat meinaavat tippua penkiltä ja häi-
pyvät hiljaa silmät lautasen kokoisina meitä tuijotellen tie-
hensä. Nauran ääneen, olivatpahan kelkkaturistit juuri tavan-
neet ensimmäisen hullun suomalaisen koirineen Ruotsin tun-
turissa. Päättivät varmaan lähteä, ennen kuin kerron eläneeni 
viimeiset kaksi vuorokautta lihavia kelkkaturisteja syöden.

Yhdeltätoista ohitan kaksi samassa luokassa kisaavaa naista 
eräässä ylämäessä. Ilokseni toinen heistä puhuu suomea. Muu-
taman sanan vaihdettuamme jatkan matkaa taas piristyneem-
pänä. Pian tulemmekin kääntöpaikalle, josta tiedän meidän 
pääsevän alamäkivoittoisemmalle osuudelle. Koirat ilahtuvat 
myös ahkion kevenemisestä, mutta en anna niiden mennä peh-
meällä uralla sen lujempaa alamäessäkään, ettei mitään louk-
kaantumista enää tässä vaiheessa sattuisi. Matkaa toki on vielä 
varmaan melkein 50km, mutta luulen sitä olevan enää max 
30km ja se siivittää etenemistäni. Keli alkaa olla jo melko läm-
min, varmaan plussan puolella arvelen.

Puoli kahdeltatoista ohitamme tauolla olevan ison mala-
muuttivaljakon. Koirat haluaisivat mennä niiden luo, koska ne 
ovat syömässä, mutta valjakon ajaja käy ystävällisesti ohjaa-
massa meitä eteenpäin. Jonkun ajan päästä kyseinen valjakko 
saavuttaa meidät ja annan heidän ajaa ohitsemme. Koirat 
menevät minulla tosi reippaasti ja pysymme valjakon perässä 
useita kilometrejä. Juttelemme kuskin kanssa niitä näitä. Sit-
ten huomaan, että hän haluaa varmaan vähän koittaa saada 
etumatkaa meihin. Hän antaa koiriensa laukata alamäissä, kun 
minä taas en salli sitä loukkaantumisriskin vuoksi ollenkaan. 
Valjakko jättää meidät, mutta saavutamme sen jonkun ajan 
päästä, koska yksi hänen koiristaan on alkanut ontua. Se kulkee 
hihnassa kuskin vierellä ilman vetoa. Myös toinen koira alkaa 
jarrutella ja sen kuski laittaa samantien rekipussiin. Mietin, 
että jos mulla joku koira sippaa tai loukkaantuu, niin minulla 
ei ole mitään mahdollisuuksia ottaa sitä ahkion kyytiin, koska 
ahkio on niin täynnä. Malamuuttivaljakon eteneminen alkaa 
olla hieman tökkivää, joten pyydän päästä ohi. Hän päästää 
minut ystävällisesti menemään. Minulla koirat etenevät hie-
nosti tasaista vauhtia koko ajan, vaikka emme ole pitäneet tau-
koja käytännössä ollenkaan. Ainoastaan ne lyhyet tauot, joita 
edellä olevaa odotellessa on muutaman kerran ollut. 

Vähän vaille yksi saavun tien pohjalla kulkevalle uralle. 
Lähetän innoissani viestin: ”Jee, näetkö missä oon?”. Se onkin 
minulta ensimmäinen yhteydenotto checkpointilta lähdön jäl-
keen. Olen ollut niin keskittynyt pelkkään etenemiseen ja sii-
hen, ettei vahinkoja satu minulle eikä koirille. Jossain vaiheessa 

pidän tauon ja syön viimeisen neljänneksen mukana olleesta 
pizzasta ja juon reilusti urheilujuomaa. Koirat saavat vastaa-
vasti omat annoksensa. Tauon aikana meidät ohittaa 3-4 isom-
paa valjakkoa. Heiluttelen ja huutelen heille iloisesti heippoja. 
Osa vastaa iloisesti, osa vähän vaimeammin. Huomaan, että 
väsymys tulee myös isommankin valjakon ajajalle jossain vai-
heessa. 

Puoli neljältä erään ison nousun, reilun 600m korkean har-
janteen (joita oli tällä ”alamäkiosuudellakin” vielä lukuisia) 
päällä koirat ilmoittavat selkeästi, että tarvitsevat tauon. Fami 
menee uran viereen ja steppaa itselleen makuupaikan, tytöt pis-
tävät niille sijoilleen kieppiin. Minä kaivelen termarin ahkiosta 
ja juon lämmintä urheilujuomaa. Popsin myös yhden Snicker-
sin. Se onkin tällä reissulla ainoa patukka, jonka saan kokonaan 
menemään alas. Noin vartin tauon jälkeen olen tekemässä läh-
töä. Takaa tulee vielä ohitsemme yksi iso valjakko, jonka kuski 
huikkaa minulle iloisesti: ”You are skiing well!”. Läppään ylä-
vitoset tämän vanhemman herrasmiehen kanssa ja jatkamme 
matkaa. Olemme tauosta ja noista kannustavista sanoista taas 
virkistyneitä. Niin virkeitä kuin nyt tässä vaiheessa matkaa pys-
tyy olemaan.   

Aikaa on kulunut yli 9 tuntia ja isommin emme ole taukoja 
pidelleet. Loppumatkalla alan tulla jo hieman vainoharhaiseksi. 
Jokaisessa töyssyssä tuntuu, että ahkio tärisee ja hajoaa siihen 
paikkaan. Tuijotan koiria silmiä räpäyttämättä nähdäkseni pie-
nimmätkin mahdolliset ontumiset tai muut poikkeukset. En 
halua enää tässä vaiheessa mitään ongelmia. Sukset toimivat 
silti vielä yllättävän hyvin, vaikka plussakeli ja pitkä kuljettu 
matka vaikuttavatkin jo huomattavasti luistoon.

Viideltä tulen risteykseen, jossa näkyy molemmissa suun-
nissa siniset reittimerkit. Muistan paikan hämärästi, koska 
olimme menneet siitä pimeällä heti alkutaipaleesta. Naures-
kelen, että hyvä kun muistin, sillä muuten olisin väsyksissäni 
voinut lähteä uudelle kierrokselle tunturiin. En ole uskaltanut 
enää pitkään aikaan luottaa risteyksiä ennen oleviin punaisiin 
kääntymismerkkeihin, koska olen nähnyt niistä näkyjä mel-
kein koko matkan. Näen muka reittimerkin jossain edessäni 
ja kun pääsen siihen lähelle, se katoaa. Vikaa päässä vai sil-
missä, tiedä häntä. 

Vähän vaille kuusi on enää pari kilometriä maaliin. Vastaan 
tulee järjestäjien moottorikelkka, joka on ilmeisesti menossa 
keräämään reitin alkupäästä ratamerkkejä. Kelkkakuski sam-
muttaa kelkan uran laitaan ja kannustaa meitä kovasti. Kun 
pääsen joenrantaan laskevan mäen päälle, laitan ahkion ohja-
uskaaressa olevan led-valaisimen vilkuttamaan. Näin olen 
ottanut tavaksi jo MD-matkoillakin tehdä, jotta maalissa ole-
vat näkevät jo kaukaa minun olevan tulossa. Tuosta ”discova-
losta” koiratkin saavat vielä lisää virtaa ja viiletämme ihan kel-
vollista vauhtia joen yli kohti maalia. Tässä vaiheessa joudun 
jo hieman nieleskelemään liikutustani ja pyyhkimään kyyne-
leitä silmistäni, sillä niin ylpeä ja iloinen olen aivan uskomatto-
mista koiristani, ihanasta perheestäni joka on minua koko ajan 
kannustanut ja samalla ylpeä myös itsestäni. Sillä harva tällai-
nen peruskuntoilija ja toimistorotta moisen haasteen selättää. 

Maalissa pääsen halaamaan perhettäni ja iloitsemme kaikki 
suunnattomasti jälleennäkemisestä. Koirat ovat iloisia ja hyvin-
voivia, sen käyvät myös eläinlääkärit toteamassa.  On valtavan 
upea tunne, kun on päässyt läpi tämän ultimaattisen haasteen, 
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vieläpä ensimmäisenä suomalaisena tässä vaativassa pulkka-
luokassa. Keli on tänä vuonna ollut järjestäjienkin mukaan 
ennennäkemättömän raskas. Toivon kyllä, että en jää ainoaksi 
suomalaiseksi, joka tämän haasteen ottaa vastaan. Kyllä se suo-
ritettavissa on, kunhan sitä kuuluisaa suomalaista sisua löytyy.

Ajatuksia pari viikkoa kisan jälkeen
Paljon tämä reissu meitä opetti. Opin valtavasti koiristamme 
sekä itsestäni. Olin varannut itselleni MP3-soittimen, jota 
kuunnellessa tiesin voivani sulkea mahdollisia ongelmia, huo-
noa mieltä ja väsymystä pois mielestäni. Mutta matkaa teh-
dessäni päätin olla turvautumatta siihen ja tehdä sen sijaan 
erittäin syvällisen tutkimusmatkan omiin ajatuksiini. Tuossa 
ajassa, tuossa fyysisessä ja henkisessä rasituksessa sitä ehtii 
ihmisellä olla monenmoista ajatusta, vaikka välillä pää lyö kyllä 
ihan tyhjääkin. Oli todella mielenkiintoista oppia itsestään vielä 
tässäkin iässä niin paljon uutta. Olin oikeastaan ihan positiivi-
sen yllättynyt itsestäni, vaikka kyllä sieltä se voimakas luovut-
tamisen tunnekin kumpusi tietyssä vaiheessa pintaan. 

Koirista opin sen, että ne kykenevät aivan mielettömiin suo-
rituksiin ja tekevät armotta töitä viimeiseen saakka. Sen ker-
too varmasti kisan painavimman ahkion vetäminen raskaassa 
kelissä todella kovassa maastossa ensin lähes yhtäjaksoisesti 
n. 16 tuntia (95km) ja levon jälkeen samaten yhtäjaksoisesti 
n. 11h (75km). Loppuaika (kello kävi koko ajan, oli tauolla tai 
ei) meillä venyi pitkän checkpoint pysähdyksen vuoksi. Loppu-
aika oli lopulta 43h 43min. Olisihan tuon voinut yrittää suorit-
taa toisinkin, mutta tiesin että pidempien pysähdysten jälkeen 

on vaikeampi päästä liikkeelle ja ne hidastavat matkaa, joten 
päätin mennä reitin omalla tavallani ja koiria lukien. Olin mm. 
harjoitellut tankkaamista vauhdissa eli pystyin normaalitilan-
teessa ja siedettävässä maastossa syömään ja juomaan hiihtä-
essäni, kaatamaan kuumaa juomaa termarista mukiin ja naut-
timaan sen samalla kun matka eteni. Välillä toki olin niin hen-
gästynyt, etten mitään voinut syödä/juoda ja välillä maasto oli 
niin vaikea, että pelkkä pystyssä pysyminen ja eteneminen vaa-
tivat kaiken huomion. Koirien kanssa treenatessa olin keskit-
tynyt enemmän laskemaan harjoitustunteja kuin matkaa, sillä 
kilometri kotimaisemissamme alavalla Oulun seudulla on aivan 
eri asia kuin tuolla tuntureilla ummessa olevalla uralla. 

Lisähaasteita meille tuotti myös se, että itselleni liikkumi-
sen ajaksi suunnittelemani pääenergialähteet (energiapatukat) 
eivät menneet alas millään, vaikka treeneissä ne toimivat hyvin. 
Jouduin siis kisan aikana yllättäen käyttämään muita vaihto-
ehtoja. Samaa ongelmaa esiintyi yhdellä koiristani, joka kisan 
edetessä alkoi oksentaa koirille pääenergianlähteeksi suunnit-
telemani ja treeneissä toimivaksi todetut snäksit pihalle. Sen 
kohdalla jouduin myöskin käyttämään vaihtoehtoisia energi-
anlähteitä kesken kisan.

Harmittaa toki, että paremmat sijoitukset menivät sivu 
suun, kun sattumusten kautta checkpointilla viettämämme aika 
venyi luvattoman pitkäksi. Mutta sen avulla pääsimme kuiten-
kin päätavoitteeseemme, eli suoritimme tämän kokeen/radan 
läpi, emmekä liittyneet siihen kolmannekseen, jotka joutuivat 
keskeyttämään kisan. 

Maaliin tulo.
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tapahtumakalenteri talvi 2018

Törmis-Sprint, Tervola, Törmävaara. ....................................................6. - 7.1.2018
Ukkohalla-Paljakka Ajot, Hyrynsalmi ....................................................13. - 14.1.2018
Kollaa kestää ja koirat juoksee, 
Kontiolahden ampumahiihtostadion, Kontiolahti ...................................27.1.2018
Liepeen koirahiihto, Mustavuoren kuntorata, Lievestuore ......................4.2.2018
Ruunaa Race, Ruunaan matkailu, Pankakoski ......................................9. - 11.2.2018
Eastpoint Open, Ruunaan matkailu, Pankakoski ....................................16. - 17.2.2018
Ohkolan Talvikisa 2018, Ohkola, Mäntsälä ...........................................17.2.2018 
Kuusamo MD, Ollilan lomamajat, Soosoniemi, Kuusamo .....................16. - 17.3.2018
SHS:n seuramestaruuskilpailut, Metsäkartano, Rautavaara ..................24. - 25.3.18
Gold Rush Run, Tankavaaran Kultakylä, Tankavaara .............................30.3. - 1.4.2018
VUL:n sääntömääräinen liittokokous, Jyväskylä ...................................8.4.2018
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Keskipitkänmatkan koiravaljakkokilpailut – VUL kansallinen, MD-Suomen Cupin osakilpailu

Kilpailuluokat ja kilpailumatkat
8 koiran luokka* 2 x n. 50 km (REK-koe**)
4-koiran luokka* 2 x n. 35km (REK-koe**)

*4 h pakollinen tauko
Epäviralliset luokat ja matkat:

1-2 koiran koirahiihto (ahkiolla tai ilman) 1 x 35 km
2-3 koiran retkiluokka n. 18 km
Kilpailusäännöt : IFSS / VUL

Kilpailunjärjestäjä: AVEK
Kilpailupäällikkö: Pekka Mertala, puh: 050 9192677, email: pekka.mertala (at) malamuutti.com

Kilpailun ylituomari: Marko Vesterinen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
AVEKin nettisivuilla osoitteessa www.vetokoirat.com

Osallistumismaksut:
Kilpailuluokat MD4/MD8 100 €, AVEK jäsenet 80 € 

- Hintaan sisältyy ruokailu kisan tauolla Ravintola Tikissä tai Savupirtissä.
Hiihtoluokka 50 €, AVEK jäsenet 35€ 
Retkiluokka 35 €, AVEK jäsenet 20 € 

- Vähintään 5 osallistujaa, jotta retkiluokka järjestetään.

Tilille FI80 5490 0720 1036 50 OKOYFIHH, 
saaja Arktiset Vetokoirat ry 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.1.2018. 
Jälki-ilmoittautumiset 2.1.-7.1.2018, tällöin ilmoittautumismaksu 

+50% korotuksella.

**Lisätiedot REK-kokeesta
Ylituomari: Aija Mäkiaho 

Koetoimitsija: Marja-Liisa Kiuru
Matka MD4-luokassa 2 x n. 35km, välissä 4h tauko.
Matka MD8-luokassa 2 x n. 50 km, välissä 4h tauko

Koemaksu: 20 € (ilmoittautumismaksun lisäksi)
REK-koe järjestetään, mikäli kokeeseen on ilmoittautunut 

vähintään 12 valjakkoa. 
Kilpailun ulkopuolella kokeeseen osallistuvalle ratamaksu 200€.

Aikataulut:
pe 12.1.2018 

Klo 19.00 ilmoittautuminen ja rokotusten 
tarkastus, paikka Safari Pub Paljakka

klo 21.00 ajajienkokous ja rataselostus MD8/MD4

la 13.1.2018
Klo 9:01 ensimmäinen startti

su 14.1.2018
Palkintojenjako

****

Pakolliset varusteet valjakkoluokissa (myös retkiluokka):
- MD4 väh. 1 kpl lumiankkureita, MD8 väh. 2 kpl lumiankkureita

- Kaikille koirille tossut
- 1 kpl valjaat, 1 kpl pääliinakomponentti ja 2 kpl vetoliinoja reessä

- Vaijerivetoliinat tai parkkivaijeri/-ketju, mikäli koirat ei vietä 
pakollista taukoa autossa (ei koske retkiluokkaa)

- 300 g koiranruokaa / koira reessä, valjakon startatessa
- Otsalamppu ja matkapuhelin

- heijastin reessä

Pakolliset varusteet hiihtoluokassa:
- Juomapullo ja jotain syötävää hiihtäjälle

- Matkapuhelin, otsalamppu 
- Heijastin
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Regional Public Organization

« Federation of sleddog sports of Karelia» 

 
                   

106, Pryazha highway, village Matrosy, Republic of Karelia, Russian Federation
Tel.: +7 911-400-19-18; +7 921 -226-63-41 e-mail: pozemlesampo@gmail.com

   
Greetings,

Federation of sleddog sports of Karelia invites you to take part in The 6th International Sprint and 
Middle-distances Sled Dog Race (IFSS World Cup 2018 event) «On the land of Sampo».

The race will take place on the 26-28th of January 2018 in Petrozavodsk, Karelia, Russia.

The Disciplines
Mid (January 26 - 28) : 3 stages of 40 km, teams 6 dogs, teams 8-12 dogs
Sprint (January 27 - 28): 2 stages of 6 km: teams 4 dogs, skijoring- 1 dog
2 stages of 10 km: teams 6 dogs, skijoring- 1-2 dogs, Mass Start - teams 4 dogs

Race Marshal - Girts Eldmanis

Prize money:
Mid
1st place - 75 000 rub
2nd place - 50 000 rub
3rd place - 25 000 rub

Sprint
1st place - 50 000 rub
2nd place - 25 000 rub
3rd place - 20 000 rub

Housing and food for mushers are FREE.

It is necessary to submit the application form for participation on the official website of the race http://gonka-
sampo.ru/join-the-race-on-the-land-of-sampo/ and the doglist http://gonka-sampo.ru/entrants/the-vet/

President of FSSK V.N. Semenov
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Liepeen Koirahiihto 
Ajankohta: 4.2.2018

Kilpailupaikka: Mustanvuoren ulkoilualue Lievestuore Laukaa jonka osoite: Saviontie 1607 Laukaa. 

Järjestävä seura: K-SPKY Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry. 
Kilpailun facebook sivut: https://www.facebook.com/events/509368216113902/

Tuomari: Timo Mäkiaho 
Kilpailupäällikkö: Harri Laurila, 0400 777461, laurila.harri@luukku.com 

Säännöt: IFSS / VUL

Kilpailuun ilmoittautuminen: Jenni Edelmann, 044 5616621, jenni.edelmann@gmail.com 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 28.1.2018 
Osanottomaksu: 25 € kaikkiin luokkiin, harrastussarja 10 €  
Pankkitiedot: FI89 5290 8140 0101 42 viite 77800

Kilpailuohjelma: Kilpailukanslia aukeaa: 8:30, Ajajien kokous ja rataselostus: 10:00, Ensimmäinen lähtö: 
11:01 

Luokat ja matkat: 
Koirahiihto miehet A/B 10km Koirahiihto naiset A 10km 
Koirahiihto naiset B 7km  Koirahiihto veteraanit A/B 5km 
Koirahiihto juniorit 13-16v A/B 3km Koirahiihto harrastusluokka 5km

Lisätietoja: Lisenssi pakollinen. Harrastussarjojen palkinnot arvotaan. 
Ajo-ohjeet kilpailupaikalle: Saviontie 1607 Lievestuore. Saviontien ja E63 (9-tien) risteyksessä 
Lievestuoreella Mustanvuoren kuntorata / hiihtolatu. Saviontien varressa oleva parkki paikka on 
kilpailupaikka.

Yöpymispaikkojen etsimisessä kisanjärjestäjät auttavat, joten soittakaa ja kysykää. Yksi vaihtoehto on airbnb, 
ja sieltä esim Kauppinen Mervi. Toinen vaihtoehto on Ruuhiprtti http://www.ruuhipirtti.fi/

www.l-svu.fi

Aikataulu:
§ Kilpailutoimisto	auki	8:00	– 9:45
§ Rataselostus:	9:00	
§ Lähdöt	alkaen:	10:01
§ Luokkakohtaiset	lähtöajat	ilmoitetaan	

paria	päivää	ennen	kilpailua	netissä

Luokat:
§ Sp6	n.	10	km
§ Sp4	n.	8	km
§ Sp4J	n.	8	km
§ SpH1-2J	(10-13	v.	1-2	koiraa)	n.	3	km
§ Lapset	1	koira	n.	100	m
§ Sp1-2H	(harrastusluokka	max 2	koiraa,	

reki	tai	potkukelkka)

Ohkolan	Talvikisa	2018
17.2.2018

Rauhalantie	50,	Mäntsälä

Lisätietoja	kilpailusta:
§ www.l-svu.fi

Länsi-Suomen	Valjakkourheilijat	ry

Ilmoittautuminen:
§ Nettilomakkeella	L-SVU:n sivuilta	

4.2.2018	mennessä
§ Jälki-ilmoittautuminen	10	€	

korotetulla	osallistumismaksulla	
11.2.2018	mennessä

Osallistumismaksu:
§ Oltava	suoritettuna	ilmoittautumisen	

yhteydessä
§ SP6	&	Sp4:	40	€
§ Sp4J:	20	€
§ Juniorit	10-13	v.	20	€	(sis.	vakuutuksen)
§ Harrastusluokka	20	€	(	ilman	lisenssiä	

kilpaileville	vakuutus	+	10	€)
§ Tili:	FI16	2159	1800	0120	75
§ Viite:	172	20187
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KUUSAMO MD   Keskipitkänmatkan koiravaljakkokilpailut  
17.-18.3.2018  Ollilan lomamajat, Sossonniementie 216 , Kuusamo

Kilpailuluokat ja kilpailumatkat:
MD 4 koiran luokka       2 x 20 km     - Suomen Cup osakilpailu
MD 6 koiran luokka       2 x 43 km
MD 8- 12 koiran luokka 2 x 43 km    - Suomen Cup osakilapailu

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL
SHS kilpailukoe kaikissa kilpailuluokissa 
Kilpailunjärjestäjä: Carelian Eastpoint ry,VUL, SHS,
Kilpailujen infosivut: www.racinghusky.com

Kilpailupäälikkö: Jussi Poutanen 0400 321 588
email: rukaraft@gmail.com

Kilpailuun ja kokeeseen ilmoittautuminen: kuusamomd@racinghusky.com
Osallistumismaksun tilinnumero ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.
Osallistumismaksu 100 €,  sisältää Gaalaillallisen lauantaina 17.3.2018
Majoittuminen 50 € henkilö / viikonloppu Pe-Su
Kilpailun majoittumiset varataan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailukoe / REK: Viitenumero 37400, Osanottomaksu: 25 €, 
tilinro: FI20 5108 0220 0589 60, 
Saaja: Suomalainen siperianhusky seura

17.3-18.3.2018,  Ollilan lomamajat Kuusamo

KUUSAMO MDKUUSAMO MD

Kuva: Tapio Seppälä Kuusamo MD 2017
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Kolmen luokan – Kolmen matkan 
koiravaljakkokilpailu

Tankavaaran Kultakylässä 30.3. – 2.4.

•Avoin luokka 285km (sm Ldu)
•Rajoitettu luokka 2x 75km (md-cup)
•Sporttiluokka 2x 45km (md-cup)

Kaikki info: 
www.goldrushrunsleddograce.com

Rekikoiraseminaari 30.3. 

Luennoimassa mm. Brent sass, 
Riitta kempe, riku ja sanna 
Setälä...

Tapahtumassa 
Mukana 

kilpailemassa Ja 
luennoimassa Yukon 

quest -voittaja 
Brent sass 

alaskasta! 
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KOIRAVALJAKKOAJON SUOMEN CUP 2017 - HAKEMUS

Cupissa on nejä osakilpailua

Kolmen parhaan kilpailun yhteispisteet ratkaisevat cup sijoitukset.

molempien luokkien parhaat palkitaan Gold Rush Run kilpailussa huhtikuussa.

Järjestävät seurat: Avek, Carelian Eastpoint, ja  P-Lvu

Cupin Säännöt:

Kilpailijat saavat cup-pisteitä sen mukaan, mikä on heidän loppuaikansa suhteessa

luokan voittajan loppuaikaan:

voittajan loppuaika jaettuna kilpailijan loppujalla kerrottuna kansallisissa kilpailuissa sadalla (100)

ja SM-kilpailuissa sadallakahdellakymmenellä (120)

.CUP-kilpailussa huomioidaan 3 parasta kilpailua.

Pisteiden mennessä tasan sijoitukset SM-kilpailuissa ratkaisevat.

Kilpailuajat pyöristetään lähimpään minuuttiin ja Cup pisteet desimaalin tarkkuudelle 

kilpailukohtaisesti.

- osakilpailun voittaja saa 100 p. ja SM kilpailussa 120 p.

Cupin voittaja palkitaan Gold Rush Runissa muistolautasella ja kiertopalkinnolla.

Cupin voittaja saa myös ilmaisen osallistumisen cupin kisoihin 2018.

Carelian eastpoint ry palkitsee kunniakirjalla kaikki cupin 4 osakilpailua ajaneet musherit.

Cupin info ja tulokset julkaistaan: www.racinghusky.com

Cup kilpailut ja Kilpailuluokat:

 13. 1.2018. UKKOHALLA-PALJAKKA AJOT, Hyrynsalmi

MD8 2 x 50 km
MD4 2 x 30 km
Järjestäjä: AVEK,  www.vetokoirat.com
Kilpailupäälikkö: Pekka Mertala

9.2 – 12.2.2018.  RUUNAA RACE  Lieksa

MD8 Pool + 2 3 x 43 km - SM Hakemus SKL ja VUL
MD4 3 x 33 km - SM Hakemus SKL ja VUL
Järjestäjä: Eastpoint,  www.racinghusky.com
Kilpailupäälikkö: Juha Hyvönen

17.3 – 18.3. 2018. KUUSAMO MD,  Kuusamo

MD12 2 x 43 km
MD4 2 x 25 km

Järjestäjä: Eastpoint,  www.racinghusky.com
Kilpailupäälikkö: Jussi Poutanen

30.3 - 1.4.2018. GOLD RUSH RUN,  Tankavaara

MD8 2 x 75 km

MD6 2 x 45 km
Järjestäjä: PLVU,  www.extremehuskies.com
Kilpailupäälikkö: Ossi Kaltti
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LUOKAT JA NIIDEN LYHENTEET KILPAILUISSA
HIIHTO
SM1 / SW1  Yhden koiran koirahiihto miehet / naiset
SM2 / SW2  Kahden koiran koirahiihto miehet / naiset
SMJ / SWJ  Koirahiihto nuoret miehet / naiset
PM1 / PW1  Pulkkahiihto miehet / naiset
PMJ / PWJ  Pulkkahiihto nuoret miehet / naiset
MC / WC  Yhdistetty miehet / naiset
MCJ / WCJ  Yhdistetty nuoret miehet / naiset

VALJAKKOAJO
Sp4  Neljän koiran luokka sprintti
Sp4J  Neljän koiran luokka sprintti nuoret
Sp6  Kuuden koiran luokka sprintti
Sp8  Kahdeksan koiran luokka sprintti
Spu  Avoimen luokan sprintti
MD4  Neljän koiran luokka keskipitkä matka
MD6  Kuuden koiran luokka keskipitkä matka
MD8  Kahdeksan koiran luokka keskipitkä matka
MDU  Avoimen luokan keskipitkä matka
LD6  Kuuden koiran luokka pitkä matka
LD8  Kahdeksan koiran luokka pitkä matka
LDU  Avoimen luokan pitkä matka

SULANMAAN LAJIT
DS1  Yhden koiran kärryajo
DS1J Yhden koiran kärryajo nuoret
DS2  Kahden koiran kärryajo
DS2J Kahden koiran kärryajo nuoret
DR4  Neljän koiran kärryajo
DR6  Kuuden koiran kärryajo
DR8  Kahdeksan koiran kärryajo
DBM /DBW Koirapyöräily miehet / naiset
DBMJ / DBWJ Koirapyöräily nuoret miehet /naiset
DCM / DCV Koirajuoksu miehet / naiset
DCMJ / DCVJ Koirajuoksu nuoret miehet /naiset

tulospörssi
ALMA OFF SNOW, 16. - 17.9.2017, OULUNSALO, 
KISAKANGAS, ALMA

DS1J, yhden koiran kärryluokka juniorit, 2 x 3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Kiiski Santeri, KVKS, x 0:07:42, 0:07:12, 0:14:54
2. Saapunki Mirka, L-SVU, x 0:07:42, 0:07:27, 0:15:09

DCM/DCW, koirajuoksu miehet/naiset, 2 x 4,3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Saarela Anna, AVEK, am 0:22:18, 0:22:23, 0:44:41

DBM/DBW, koirapyöräily miehet/naiset, 2 x 4,3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Torkell Jouko, KSPK, lkss 0:08:32, 0:08:31, 0:17:03
2. Kivilahti Tarmo, AVEK, am 0:14:26, 0:13:48, 0:28:14
Berg Krista, JOSEPA, lkss 0:08:25, DNS, DNF

DS1, yhden koiran kärryluokka, 2 x 4,3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Kiiski Petri, KVKS, lkssu 0:08:21, 0:08:15, 0:16:36
2. Notko Tuomas, KSPK, x 0:08:27, 0:08:14, 0:16:41
3. Sääskilahti Jorma, RPKK, lkssn 0:09:06, 0:09:06, 0:18:12
4. Määttä Pasi, UVU, lkss 0:09:11, 0:09:14, 0:18:25
5. Järvi Ripsa, SISUVA, x 0:09:14, 0:09:19, 0:18:33
6. Luukinen Hannu, KSPK, lkssu 0:09:56, 0:09:47, 0:19:43
7. Hakala Tiina, L-SVU, x 0:09:50, 0:10:02, 0:19:52
8. Heikkinen Maiju, OPKY, dn 0:12:42, 0:11:47, 0:24:29
9. Härkönen Janne, ALMA, am 0:13:15, 0:12:34, 0:25:49
10. Salonen Leena, ALMA, am 0:14:52, 0:13:37, 0:28:29
11. Parkkinen Jonna, ALMA, am 0:14:24, 0:14:37, 0:29:01
Saapunki Reima, L-SVU, am DNF, DNS, DNF

DS2, kahden koiran kärryluokka, 2 x 4,3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Lahtinen Aki, L-SVU, x 0:08:56, 0:08:58, 0:17:54
2. Saapunki Reima, L-SVU, x 0:09:15, 0:09:31, 0:18:46

3. Härkönen Janne, ALMA, am 0:11:24, 0:11:11, 0:22:35
4. Pulkkanen Petra, AVEK, am 0:15:30, 0:13:43, 0:29:13
5. Riikonen Annamaija, ALMA, am 
 0:14:45, 0:15:49,  0:30:34
6. Meriläinen Katri, ALMA, am+x  
 0:15:48, 0:16:20, 0:32:08
7. Väänänen Kaarlo, AVEK, am 0:15:24, 0:17:05, 0:32:29
 
DR4, neljän koiran kärryluokka, 2 x 4,3 km
Ajaja, seura, koira La, Su, Yht.Aika
1. Rantanen Tanja, L-SVU, sh 0:09:32, 0:09:10, 0:18:42
2. Heikkinen Heli, P-LVU, x 0:09:47, 0:09:54, 0:19:41
3. Hamari Mika , CE, am 0:11:30, 0:11:21, 0:22:51
4. Räsänen Minna, L-SVU, sh 0:12:41, 0:12:50, 0:25:31
5. Ingerö Annika, SHS, sh 0:12:19, 0:13:46, 0:26:05
6. Alioravainen Hertta, SHS, sh 0:13:20, 0:13:30, 0:26:50
7. Engström Joni, ALMA, am 0:14:43, 0:15:04, 0:29:47
8. Heikkinen Tani, ALMA, am 0:15:17, 0:17:30, 0:32:47
9. Saapunki Reima, L-SVU, am 0:17:36, 0:16:32, 0:34:08
10. Heikkilä Jani, ALMA, am 0:17:53, 0:20:05, 0:37:58
11. Tolonen Ari, SHS, sam 0:19:27, 0:19:46, 0:39:13
12. Tenhovuori Airiina, L-SVU, sam 
 0:19:38, 0:20:34, 0:40:12
13. Anttonen Ville, L-SVU, sam 0:20:40, 0:19:37, 0:40:17

DS1H - lauantai, yhden koiran kärryluokka harrastus, 3 km 
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Kiiski Petri, KVKS, lkss 0:06:14
2. Hakala Tiina, L-SVU, x 0:07:06
3. Milojkovic Katariina, L-SVU, x 0:07:10
4. Pylkäs Kimmo, OPKY, bpt 0:08:08
5. Miettunen-Soramäki Anniina, OPKY, bpm 0:08:16
6. Moilanen Anni, -, bpg 0:08:31
7. Saapunki Reima, L-SVU, am 0:13:00
8. Taipale Jussi, -, x 0:13:26
9. Saapunki Mirka, L-SVU, am 0:14:21
10. Kivilahti Tarmo, AVEK, am 0:14:38

11. Mäntylä Axu, ALMA, am 0:18:08

DCH - lauantai, koirajuoksun harrastusluokka, 3 km
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Rosberg-Malinen Heidi, -, hlk 0:14:38

DC nuoret 11-13 – lauantai, koirajuoksu nuoret, 3 km
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Heikkinen Jeremias, -, kääpiöpins. 0:15:47
2. Heikkinen Kristian, -, am 0:16:39

DC lapset 8-10 – lauantai, koirajuoksu lapset, 1 km
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Malinen Pinja, -, bgv 0:05:52

Koirajuoksu, lapset alle 8v.
Ajaja Yht.aika
Inka, bgv 20 sek
Eemil 24 sek
Ronja 30 sek
 
DCH – sunnuntai, koirajuoksun harrastusluokka, 3 km
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Karppinen Emmi, KPK, itäsip.laika 0:11:39

DS1H-sunnuntai, yhden koiran kärryluokka harrastus, 3 km
Ajaja, seura, koira Tulos
1. Hakala Tiina, L-SVU, x 0:07:15
2. Moilanen Anni, KVKS, bpg 0:09:13
3. Kivilahti Tarmo, AVEK, am 0:14:57
4. Mäntylä Axu, ALMA, am 0:18:39
Saapunki Reima, L-SVU, am DNS
Saapunki Mirka, L-SVU, am DNS
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JANAKKALA CROSS, 23.9.2017, JANAKKALA, HSV

DR4 W/M 5 km  
Kilpailija Aika
1. Sipponen Kaisa 10:39 
 2. Pitkänen Jaakko  10:47
3. Helminen Tero 16:48

DB W/M 5 km
Kilpailija Aika
1. Ignatius Tanja 09:27
2. Kangilaski Taivo 10:10
3. Immonen Kirsi 10:22
4. Kaipiainen Hanna 10:31
5. Mikkonen-Kalpio Tuire 10:58
6. Kreivi Jenni 11:01
7. Piirilä Katri 11:02
8. Rastas Ari 11:46
9. Iire Laura 13:04
Syrjäläinen Riikka DSQ  26.1, kans.1.6.1

DS2 W/M 5 km
Kilpailija Aika
1. Mikkonen-Kalpio Tuire 09:44
2. Järvi Ripsa 09:52
3. Kempe Riitta 10:06
4. Laamanen Pasi 10:55
Pitkänen Jaakko DNS 

DS1 W/M 5 KM
1. Järvi Ripsa 10:20
2. Waltari Noora 17:05
3. Pulkkanen Petra 17:56

DCW 5km  
Kilpailija Aika
1. Kaipiainen Hanna 17:52
2. Iire Laura 20:29

DR 1-3 koiraa 3 km harrastus
Kilpailija Aika
1. Sipponen Kaisa 07:34

DB 3 km harrastus
Kilpailija Aika
1. Viinikka Riikka 07:01
2. Kuusinen Auvo 07:11 

DC 3 km harrastus
Kilpailija Aika
1. Laaksonen Matti 09:10
2. Immonen Kai 09:17
3. Lappi Henna 10:13
4. Niittylaakso Vesa 12:55
5. Saunaluoma Sanna 15:55
Kauppinen Elina DNS
Jortama Laura DNS

DS2 3 km harrastus
Kilpailija Aika
1. Harju Birgitta 08:35
2. Sipponen Kaisa 09:22
Ahonen Mila DNF

DS1 3 km harrastus
Kilpailija Aika
1. Pulkkanen Petra 11:47
Kreivi Jenni DNS

DC W/M 3 km veteraanit 
1. Immonen Kirsi 11:41
2. Waltari Timo  12:33
3. Nyman Susanna 13:53

EPÄVIRALLISET LUOKAT
DC M/W ≤ 50 v. 1,1 km  
Kilpailija Aika
1. Laaksonen Matti 03:34
2. Arminen Miska 04:17
3. Malmivuori Niina 05:29 

DC M/W > 50 v. 1,1 km
Kilpailija Aika
1. Valo Lasse 05:39

DC lapset 7-9 v. 1,1 km
Kilpailija Aika
1. Laaksonen Justus 04:28
2. Kangilaski Rene 06:01

ROICROSS, 24.9.2017, 
PÖYLIÖVAARA, ROVANIEMI, RPKK

DBM/W 4,5km
Kilpailija, seura, koira Tulos
1. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK, 
lkssu Akiina’s Ådi 7:47
Krista Berg pois DNS

DS1 M/W 4,5km
Kilpailija, seura, koira Tulos
1. Tuomas Notko, KSPK, x-rotu Liekki 7:58
2. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK, 
lkssu Julussas LMZ Batman 8:01
3. Jorma Sääskilahti, RPKK, lkssn Riia 8:40
4. Hannu Luukinen, KSPK, 
lkssu Kolkinkosken DT Nagano 9:25
Maiju Heikkinen DNS

DC W/M 4,5km
Kilpailija, seura, koira Tulos
1. Maria Kurttio, -, ssu Ekhöjdens Ö’Sharma 20:40

DS1 W/M 3km harrastus
Kilpailija, seura, koira Tulos
1. Jorma Sääskilahti, RPKK, 
du Taikaviitan Utopian-Uhka 4:57
2. Vuokko Puurunen, UVU, lkssn Tislin 5:00
3. Laura Silvan-Haliseva, RPKK, 
dn Diamandin Infinita 5:34
4. Anna Leskinen, RPKK, du Diamandin Anubis 6:10
5. Anna Leskinen, RPKK, dn Däsy´s Nonparelli 6:58
Marika Tiiperi DNS

DC Lapset n. 75m
Kilpailija Tulos
1. Iina Jurvelin 22sek
2. Ronja Määttä 35sek

JÄMIN SYYSKISAT 2017, 30.9. – 1.10.2017, 
JÄMIJÄRVI, L-SVU

DR5-8, 5-8-koiran kärryluokka, 2 x 6,0 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Halme Ville, L-SVU, x 
 10:23.9, 10:32.4, 20:56.3, -, 34.387
2. Bürkland Erkki, L-SVU, sh  
 12:05.3, 12:31.3, 24:36.6, 3:40.3, 29.256
3. Räsänen Minna, L-SVU, sh  
 17:02.8, 18:13.6, 35:16.4, 14:20.1, 20.412
Mäkiaho Antti, L-SVU, x DNS
Mäkiniemi Oona, SHS, sh DNS

DBM, Koirapyöräily miehet, 2 x 6,0 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1.Nissinen Samuli, SiSuVa, x  
 10:29.7, 10:30.8, 21:00.5, -, 34.272
2. Lipponen Juha, UVU, lkss  
 10:25.1, 10:36.4, 21:01.5, 1.0, 34.245
3. Viitahalme Marko, KVKS, lkss  
 11:50.5, 12:06.2, 23:56.7, 2:56.2, 30.069
4. Rinne Miko, TaVeS, bp  
 12:22.5, 12:36.6, 24:59.1, 3:58.6, 28.817

DBM/WJ, Koirapyöräily nuoret miehet/naiset, 2 x 6,0 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Lipponen Jonna, UVU, lkss  
 11:51.1, 11:37.4, 23:28.5, -, 30.671

DBW Koirapyöräily naiset 2 x 6,0 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mansikkasalo-Jurvelin Kati, RPKK, lkss  
 10:58.1, 11:01.5, 21:59.6, -, 32.737

2. Viitahalme Maria, KVKS, lkss  
 11:06.6, 11:14.8, 22:21.4, 21.8, 32.205
3. Mikkonen-Kalpio Tuire, SRK, ss  
 12:35.4, 12:16.5, 24:51.9, 2:52.3, 28.956
4. Immonen Kirsi, KVKS, lkss  
 12:38.4, 12:23.8, 25:02.2, 3:02.6, 28.758
5. Mäkimaa Anne, KVKS, sh  
 14:02.1, 15:22.6, 29:24.7, 7:25.1, 24.480
Ylitalo Annaleena, L-SVU, x DNS

DR4, 4-koiran kärryluokka, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kempe Riitta, SiSuVa, x  
 7:20.3, 7:22.7, 14:43.0, -, 34.247
2. Hakala Tiina, L-SVU, x  
 7:25.3, 7:26.5, 14:51.8, 8.8, 33.909
3. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh  
 7:37.4, 7:38.0, 15:15.4, 32.4, 33.035
4. Mäkiaho Antti, L-SVU, sh  
 8:03.5, 8:09.9, 16:13.4, 1:30.4, 31.066
5. Rantanen Tanja, L-SVU, sh  
 8:06.8, 8:13.6, 16:20.4, 1:37.4, 30.845
6. Asula Tero, L-SVU, sh  
 8:38.3, 8:40.9, 17:19.2, 2:36.2, 29.099
7. Mäki Pauliina, SHS, sh  
 8:41.2, 8:39.1, 17:20.3, 2:37.3, 29.069
8. Kärkkäinen Michela, UVU, x  
 8:17.3, 9:19.5, 17:36.8, 2:53.8, 28.615
9. Gröndahl Milla, SHS, sh  
 9:03.2, 9:01.6, 18:04.8, 3:21.8, 27.876
10. Mäkelä Marjo, KVKS, sh  
 9:29.5, 9:19.1, 18:48.6, 4:05.6, 26.794
11. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh  
 9:33.3, 9:46.8, 19:20.1, 4:37.1, 26.067
12. Pelli Johanna, SHS, sh  
 9:29.0, 9:54.2, 19:23.2, 4:40.2, 25.997
13. Valkeavirta Teemu, KVKS, sh  
 9:48.9, 10:32.4, 20:21.3, 5:38.3, 24.761
14. Parikka Kirsti, SHS, sh  
 10:12.7, 10:32.5, 20:45.2, 6:02.2, 24.285
15. Nurmi Mikko, SHS, sh  
 10:31.5, 11:13.4, 21:44.9, 7:01.9, 23.174
16. Pärssinen Elli, L-SVU, sh  
 10:49.7, 11:13.5, 22:03.2, 7:20.2, 22.854
17. Mustonen Mia, SHS, sh  
 11:53.6, 12:51.8, 24:45.4, 10:02.4, 20.358
18. Koivumäki Jani-Petteri, SHS, sh  
 12:34.7, 12:20.4, 24:55.1, 10:12.1, 20.226
Milojkovic Katariina, L-SVU, x DNS

DS1 1-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Notko Tuomas, KSPK, x  
 7:43.3, 7:44.1, 15:27.4, -, 32.607
2. Jurvelin Vesa-Pekka, RPKK, lkss  
 7:51.3, 7:50.5, 15:41.8, 14.4, 32.109
3. Immonen Kai, KVKS, lkss  
 7:51.2, 7:57.5, 15:48.7, 21.3, 31.875
4. Lipponen Sanna, UVU, ss  
 8:34.3, 8:38.6, 17:12.9, 1:45.5, 29.277
5. Kanko Jenna, POKS, lkss  
 8:58.3, 8:47.8, 17:46.1, 2:18.7, 28.365
6. Tiiperi Marika, RPKK, x  
 9:48.6, 9:39.4, 19:28.0, 4:00.6, 25.890
7. Salonen Leena, ALMA, am  
 13:11.1, 12:57.3, 26:08.4, 10:41.0, 19.281
8. Mäntylä Arja, ALMA, am  
 20:10.2, 20:12.3, 40:22.5, 24:55.1, 12.483
Kiiski Petri, KVKS, lkss DNS

DS1J 1-koiran kärryluokka nuoret 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
Kiiski Santeri, KVKS, bp DNS

DR4J 4-koiran kärryluokka nuoret 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Venninen Inga, L-SVU, x  
 8:33.1, 8:37.3, 17:10.4, -, 29.348
2. Ahonen Mila, ALMA, am  
 19:59.4, 20:55.0, 40:54.4, 23:44.0, 12.321
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DS2 2-koiran kärryluokka 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Lojamo Teemu, KVKS, lkss  
 7:28.2, 7:33.0, 15:01.2, 33.555
2. Waltari Noora, UVU, x  
 7:32.9, 7:44.9, 15:17.8, 16.6, 32.948
3. Nissinen Samuli, SiSuVa, lkss  
 7:43.5, 7:38.0, 15:21.5, 20.3, 32.816
4. Notko Tuomas, KSPK, x  
 7:49.8, 7:52.2, 15:42.0, 40.8, 32.102
5. Kreivi Jenni, UVU, x  
 7:58.9, 7:53.6, 15:52.5, 51.3, 31.748
6. Lahtinen Aki, L-SVU, x  
 8:13.5, 8:25.4, 16:38.9, 1:37.7, 30.273
7. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh  
 8:27.3, 8:16.9, 16:44, 1:43.0, 30.114
8. Bürkland Erkki, L-SVU, sh  
 8:27.1, 8:30.7, 16:57.8, 1:56.6, 29.711
9. Laamanen Pasi, KVKS, lkss  
 8:54.4, 9:07.1, 18:01.5, 3:00.3, 27.961
10. Valkeavirta Terhi, KVKS, sh  
 11:46.5, 11:20.7, 23:07.2, 8:06.0, 21.799
11. Tamminen Heidi, AVEK, sh + gr  
 12:49.9, 12:41.9, 25:31.8, 10:30.6, 19.741
Hakala Tiina, L-SVU, x DNS
Valo Lasse, SHS, sh DNS

DSH1-2 1-2 koiran harrastuskärryluokka 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Tuominen Jorma, TaVeS, hw 12:46.1, -, 19.736
Valo Lasse, SHS, sh DNS

DCW Koirajuoksu naiset 4.2 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Lappi Henna, KVKS, lkss 13:34.5, -, 18.564
2. Iire Laura, UVU, x 15:27.4, 1:52.9, 16.304
3. Hanski Sari, IPKY, lb 18:34.8, 5:00.3, 13.563

DCH Koirajuoksu harrastesarja 3.3 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Viitahalme Maria, KVKS, lkss 11:54.9, -, 16.618
2. Hyväluoma Jari, -, whippet 12:39.0, 44.1, 15.652
3. Kuusiniemi Kimmo, L-SVU, sh 13:40.3, 1:45.4, 14.483
4. Koivisto Minna, L-SVU, x 15:44.0, 3:49.1, 12.585
5. Erkkilä Riina, Lapua, sh 16:58.7, 5:03.8, 11.662
 Iire Laura, UVU, x DNS

DSH1J 1-koiran harrastuskärrysarja nuoret 1.8 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Kytölä Siiri, SiSuVa, x 4:04.6, -, 26.492
2. Nissinen Aarne, SiSuVa, x 4:04.9, 0.3, 26.460
3. Nissinen Aletta, SiSuVa, x 4:22.4, 17.8, 24.695
4. Kreivi Amanda, SiSuVa, x 4:43.8, 39.2, 22.833

Lasten koirajuoksu 0.15 km
Kilpailija Tulos
1. Nissinen Aletta 16.5
2. Nissinen Aarne 17.4
3. Pitkänen Aarne 19.7
4. Asula Lucas 20.3
5. Jurvelin Iina 25.8
6. Bürkland Miisa 35.2
7. Bürkland Peetu 35.8
8. Gröndahl Minka 38.6
9. Mäki-Arvela Vilja 1:05.8

KOIRAJUOKSUN JA 1-KOIRAN KÄRRYN SM 2017, 
7. – 8.10.2017, OHKOLA, UVU

SM DS1, SM 1-koiran kärry 2 x 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Tuomas Notko, KSPK, x Dog riders YUR Liekki  
 06:58, 07:08, 14:06, 00:00, 31,49
2. Petri Kiiski, KVKS, lkss Rossi  
 07:11, 07:17, 14:28, 00:22, 30,69
3. Teemu Lojamo, KVKS, lkss Ciri Cirin Amarok  
 07:15, 07:14, 14:29, 00:23, 30,66
4. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK, lkss LMZ Batman  
 07:13, 07:22, 14:35, 00:29, 30,45
5. Maija Nivala, RPKK, lkss Rio  
 07:20, 07:24, 14:44, 00:38 30,14
6. Sanna Lipponen, UVU, lkss Simpson  
 07:31, 07:39, 15:10, 01:04, 29,27

7. Jorma Sääskilahti, RPKK, lkss Riia  
 07:34, 07:38, 15:12, 01:06, 29,21
8. Kati Mansikkasalo-Jurvelin, RPKK, lkss Speedy  
 07:33, 07:41, 15:14, 01:08, 29,15
9. Maria Viitahalme, KVKS, lkss Rova  
 07:34, 07:43, 15:17, 01:11, 29,05
10. Tanja Ignatius, UVU, lkss Steele  
 07:35, 07:44, 15:19, 01:13, 28,99
11. Markku Haliseva, RPKK, d Diamandin Infinita  
 07:43, 07:49, 15:32, 01:26, 28,58
12. Lassi Hiltunen, POKS, lkss Selene  
 07:44, 07:55, 15:39, 01:33, 28,37
13. Ripsa Järvi, SiSuVa, x Sleepy  
 07:47, 08:00, 15:47, 01:41, 28,13
14. Jasmin Köcher, IKSY, x Rayek  
 07:52, 07:55, 15:47, 01:41, 28,13
15. Kirsi Mansikkasalo-Leinonen, RPKK, lkss Remu  
 07:52, 08:02, 15:54, 01:48, 27,92
16. Marko Viitahalme, KVKS, lkss Spot  
 08:08, 08:22, 16:30, 02:24, 26,91
17. Raisa Heiskanen, UVU, lkss Thiro  
 08:36, 08:28, 17:04, 02:58, 26,02
18. Reima Saapunki, L-SVU, x Simo  
 08:47, 09:05, 17:52, 03:46, 24,85
19. Heidi Tamminen, AVEK, sh Snow Stranded Strong Kronos 
09:11, 09:48, 18:59, 04:53, 23,39
20.  Janne Tamminen, AVEK, sh Kuureen Million Dollar Smile 
09:56, 09:58, 19:54, 05:48, 22,31
21. Janne Härkönen, ALMA, am Ataciara Vaahteramäen Eemeli 
10:12, 11:03, 21:15, 07:09, 20,89
22. Petra Pulkkanen, AVEK, am Bearvvis Nuna Naglipok  
 11:37, 12:25, 24:02, 09:56, 18,47
23. Tarmo Kivilahti, AVEK, am Hauenkuonon Kubistar  
 12:28, 13:07, 25:35, 11:29, 17,36
24. Riikka Närhi, ALMA, am Tiquag’s Pok Dine  
 12:29, 13:26, 25:55, 11:49, 17,13
25. Annamaija Riikonen, ALMA, am Awsome Earth Star Deus 
Nix  14:02, 15:27, 29:29, 15:23, 15,06
Niina Tanila, ALMA, am Nuurvikin Snowy Nenana  
 27:47, DNS, DNF

SM DS1J, SM 1-koiran kärry juniorit 2 x 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Aliina Mäkinen, IKSY, lkss Karpaleton Simeon  
 07:58, 07:48, 15:46, 00:00, 28,16
2. Jonna Lipponen, UVU, lkss Smith  
 07:47, 08:03, 15:50, 00:04, 28,04
3. Mirka Saapunki, L-SVU, x Roope  
 07:55, 08:13, 16:08, 00:22, 27,52
4. Santeri Kiiski, KVKS, bp Ruutipussi Ilmi  
 08:44, 08:40, 17:24, 01:38, 25,52
5. Ella Pöllänen, SHS, sh Jään Lumon Askja  
 09:10, 09:46, 18:56, 03:10, 23,45

SM DCM, SM Koirajuoksu miehet 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Marko Punavaara, KVKS, lkss Julussas LMZ Rex  
 0:11:12, 00:00, 19,82
2. Matti Laaksonen, UVU, x Rydje 0:11:37, 00:25, 19,11
3. Kai Immonen, KVKS, lkss Make 0:12:13, 01:01, 18,17
4. Tuukka Turkka, KVKS, lb Lintukarin Lasseviren  
 0:12:34, 01:22, 17,67
5. Jani Tikkanen, IKSY, d Taikaviitan Vuoro-Veto  
 0:12:37, 01:25, 17,6
6. Timo Waltari, UVU, lkss Steve 0:13:51, 02:39, 16,03
7. Ilja Soisalo, UVU, bc Myytin Entistä Ehompi  
 0:14:19, 03:07, 15,51
8. Vesa Niittylaakso, SuoBea, be Racron Lealia  
 0:15:50, 04:38, 14,02
9. Jukka-Pekka Ahonen, UVU, x Chaika  
 0:17:56, 06:44, 12,38

SM DCW, SM Koirajuoksu naiset 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Rita Karjalainen, IKSY, x Hentta 0:12:08, 00:00, 18,3
2. Hanna Kaipiainen, KVKS, lkss Julussas Mfz Urho  
 0:12:10, 00:02, 18,25
3. Henna Lappi, KVKS, lkss Ciri Cirin Bekele  
 0:12:21, 00:13, 17,98
4. Heidi Liimatainen, SDY lkss Acca 0:12:48, 00:40, 17,34
5. Marika Tiiperi, RPKK, x Olavi 0:13:07, 00:59, 16,93
6. Johanna Pykäläinen, JoSePa, x Mamas Mad  
 0:13:12, 01:04, 16,82

7. Jenna Kanko, POKS, lkss Trinket 0:13:22, 01:14, 16,61
8. Jasmin Köcher, IKSY, x Sisu 0:13:47, 01:39, 16,11
9. Laura Iire, UVU, x Tarmo 0:14:22, 02:14, 15,45
10. Elina Kauppinen, UVU, sh Kide 0:14:46, 02:38, 15,03
11. Laura Ketola, UVU, br Tosselin Villi Virnistys  
 0:16:25, 04:17, 13,52
12. Maria Kurttio, KSPK, ss Ekhöjdens Ö’Sharma  
 0:17:50, 05:42, 12,45
13. Riina Sinervuo, UVU, x Noppa 0:18:57, 06:49, 11,72

SM DCMV, SM Koirajuoksu miehet veteraanit 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Tero Mäkinen IKSY lkss Karpaleton Simeon  
 0:06:45, 00:00, 19,56
2. Vesa Kokkonen, SuoBea, be Tomeran Indie  
 0:07:17, 00:32, 18,12
2. Mika Mustonen, SuoBea, be Pikkujalon Flush  
 0:07:17, 00:32, 18,12
4. Lassi Hiltunen, POKS, lkss Selene 0:07:30, 00:45, 17,6
5. Hannu Luukinen, KSPK, lkss Kolkinkosken DT Nagano  
 0:08:06, 01:21, 16,3
Miska Arminen, UVU, ss Saturain right moment DNS

SM DCWV, SM Koirajuoksu naiset veteraanit 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kirsi Immonen, KVKS, lkss Väke 0:07:16, 00:00, 18,17
2. Maria Viitahalme, KVKS, lkss Levi 0:07:29, 00:13, 17,64
3. Sanna Lipponen, UVU, ss Zirnal Haselnut Martini  
 0:07:35, 00:19, 17,41
4. Camilla Vehkoja, PoVa, lkss Mico 0:07:42, 00:26, 17,14
5. Teija Jauhanen, SDY, d Mayfirst With My Mind  
 0:08:56, 01:40, 14,78

SM DCJ, SM Koirajuoksu juniorit 2,2 km
Kilpailija, seura, rotu La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Patrik Siekkinen, K-SPKY, apk Hazelmoor Empress Empathica 
0:06:30, 00:00, 20,31
2. Eemeli Mäkinen, IKSY, lkss Katajakankaan Nuuska-Muikkunen 
0:06:41, 00:11, 19,75
3. Jonna Lipponen, UVU, lkss Smith 0:06:46, 00:16, 19,51
4. Aliina Mäkinen, IKSY, lkss Isla 0:06:56, 00:26, 19,04
5. 93 Lotta Ahlström, SIT, irlter Devilish Gambling Man  
 0:07:17, 00:47, 18,12
6. 94 Atte Äijäläinen, K-SPKY, d Evinetin Van Damme  
 0:07:31, 01:01, 17,56
7. 95 Henna Nissinen, UVU, sh Radai’s bad judgement  
 0:09:09, 02:39, 14,43

SM DCR, SM Koirajuoksuviesti 3 x 2,2 km
Joukkueen kokoinaisaika, Joukkue Aika, Osuusajat
1. UVU 1 20:52
1.osuus Jonna Lipponen, lkss Ralli 07:01, 07:01
2.osuus Ari Rastas, x Sisu 14:08, 07:07
3.osuus Matti Laaksonen, x Rydje 20:52, 06:44

2. KVKS 1 20:59
1.osuus Hanna Kaipiainen, lkss Nortin Don 07:07, 07:07
2.osuus Henna Lappi, lkss Ciri Cirin Bekele 14:22, 07:15
3.osuus Marko Punavaara, lkss Julussas LMZ Rex  
 20:59, 06:37

3. IKSY 1 21:16
1.osuus Eemeli Mäkinen, 
lkss Katajakankaan Nuuska-Muikkunen 07:01, 07:01
2.osuus Jani Tikkanen, 
d Taikaviitan Vuoro-Veto 14:12, 07:11
3.osuus Rita Karjalainen, x Hentta 21:16, 07:04

4. IKSY 2 22:33
1.osuus Jasmin Köcher, x Rayek 07:40, 07:40
2.osuus Tero Mäkinen, lkss Isla 14:57, 07:17
3.osuus Aliina Mäkinen, lkss Karpalon Simeon 22:33, 07:36

5. Team We Run (SDY) 24:23
1.osuus Heidi Liimatainen, 
d Dream Bay´s Amok 07:18, 07:18 4
2.osuus Sara Pöllänen, lkss Acca lkss 15:33, 08:15 5
3.osuus Tarja Tihula, d Adobex Hexagon 24:23, 08:50 5

6. UVU 2 25:19
1.osuus Laura Iire, x Tarmo 07:25, 07:25 5
2.osuus Sanna Lipponen, ss Martti 16:00, 08:35 6
3.osuus Raisa Heiskanen, x Nortti 25:19, 09:19 6
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7. UVU 3 30:08
1.osuus Heini Ruottu, sp Musanterin Dummy 08:02 08:02 7
2.osuus Tanja Ignatius, kooikerhondje Eka 19:58 11:56 7
3.osuus Milka Juntunen, bp Tarkatan Oxygen 30:08 10:10 7

DB, Koirapyöräily 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Erkki Bürkland, L-SVU, sh Lumikiisan Beeta Myrsky  
 0:07:27, 00:00, 29,8
2. Tuire Mikkonen-Kalpio, SRK, ss Saturain Right Moment  
 0:07:51, 00:24, 28,28
3. Kirsi Immonen, KVKS, lkss Charlotta-SH  
 0:07:52, 00:25, 28,22
4. Katri Piirilä, UVU, bc Karjapaimenen Milo  
 0:07:55, 00:28, 28,04
5. Laura Iire, UVU, x Maija  
 0:08:12, 00:45, 27,07
6. Raisa Heiskanen, UVU, sh Lumituulen Huurteinen Halla  
 0:09:11, 01:44, 24,17
7. Rami Kurikka, AVEK, am Salomaan Qimukti  
 0:12:13, 04:46, 18,17
8. Nanna Kartela, ALMA, am Jääpuikon Aurora  
 0:14:45, 07:18, 15,05

DR8, 8-koiran kärryluokka 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Jyri Pylvänäinen, SHS sh 0:08:45 00:00 25,37
2. Oona Mäkiniemi, SHS sh 0:11:21 02:36 19,56
3. Minna Räsänen, L-SVU sh 0:13:55 05:10 15,95

DR4, 4-koiran kärryluokka 3,7 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Teemu Lojamo, KVKS, lkss 0:07:12, 00:00, 30,83
2. Antti Mäkiaho, L-SVU, sh 0:07:29, 00:17, 29,67
3. Erkki Bürkland, L-SVU, sh 0:07:40, 00:28, 28,96
4. Tero Asula, L-SVU, sh 0:08:15, 01:03, 26,91
5. Lasse Valo, SHS, sh 0:08:33, 01:21, 25,96
6. Sampsa Mäki-Arvela, L-SVU, sh 0:08:48, 01:36, 25,23
7. Teemu Valkeavirta, KVKS, sh 0:09:17, 02:05, 23,91
8. Marjo Mäkelä, KVKS, sh 0:09:30, 02:18, 23,37
9. Kirsti Parikka, SHS, sh 0:09:56, 02:44, 22,35
10. Mikko Nurmi, SHS, sh 0:10:05, 02:53, 22,02
11. Jenni Annala, SHS, sh 0:10:53, 03:41, 20,4
12. Mia Mustonen, SHS, x 0:11:39, 04:27, 19,06

DC1H, 1-koiran kärryluokka harrastesarja 2,2 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Jorma Sääskilahti, RPKK, d Taikaviitan Utopian Uhka  
 0:04:17, 00:00, 30,82
2. Hanna Kaipiainen, KVKS, lkss Nortin Don  
 0:04:32, 00:15, 29,12
3. Heini Ruottu, UVU, sp Musanterin Dummy  
 0:04:50, 00:33, 27,31
4. Marika Tiiperi, RPKK, lkss Julussas MFZ Lucky Luke  
 0:05:01, 00:44, 26,31
5. Camilla Vehkoja, POVA, lkss Toorah  
 0:05:04, 00:47, 26,05
6. Sarianna Venäläinen, SHS, 
sh Arctic Power Hennessey Venom 0:05:42, 01:25, 23,16
7. Heidi Tamminen, AVEK, am Salomaan Sitka  
 0:05:47, 01:30, 22,82
8. Petra Pulkkanen, AVEK, am Ataciara Katto-Kassinen  
 0:05:55, 01:38, 22,31
9. Kira Jääskeläinen, UVU, x Piitu 0:06:31, 02:14, 20,26
10. Sanna Aalto, -, bp Finn Noir Ingrid Bee  
 0:06:36, 02:19, 20
11. Juuso Vatanen, SHS, 
sh Sudensuukon The North Remembers 0:06:57 02:40 18,99
12. 151 Annamaija Riikonen, ALMA, 
am Musikaalin Ruusunen 0:07:02, 02:45, 18,77
13. 143 Ilpo Hacklin, ALMA, T
iimas Yubraj Dhunga Mahatma-La 0:08:05, 03:48, 16,33
14. 133 Michela Kärkkäinen, UVU, sh Poju  
 0:11:09, 06:52, 11,84

DCH, Koirajuoksu harrastesarja 2,2 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Mikko Kekäle, -, hw Stelmo’s Nimrod  
 0:06:59 00:00 18,9
2. Jutta Turkka, KVKS, lkss Ciri Cirin Borzakovski  
 0:07:35 00:36 17,41
3. Sami Holmström, UVU, sp Artzwinger Egemme  
 0:07:47 00:48 16,96
4. Mia Koskinen, -, x Daenerys 0:07:51 00:52 16,82

5. Laura Iire, UVU, x Akiina’s Kitkat 0:08:00 01:01 16,5
6. Annika Viitala, -, breton 0:09:07, 02:08, 14,48
7. Mika Sihvo - whippet Pikkuliisan Sydämen Valo  
 0:09:21, 02:22, 14,12
8. Johanna Ikonen, ALMA, am Nuurvikin Flaming Etna  
 0:09:47, 02:48, 13,49
9. Hanne-Mari Paloniemi, UVU, 
lpk Ruskaroihun Riisin Rietas 0:10:30, 03:31, 12,57

DCY, Pojat / Tytöt 2004 - 2007 0,9 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Miska Ignatius, UVU, x Koda 0:04:02, 00:00, 13,39
2. Miro Ignatius, UVU, irlter Devilish Gambling Man  
 0:04:07, 00:05, 13,12

DCY, Pojat / Tytöt 2007 tai myöhemmin syntyneet 0,9 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Henni Heiskanen, UVU, lkss Rilla 0:03:17, 00:00, 16,45
2. Justus Laaksonen, UVU, x Rita 0:03:18, 00:01, 16,36
2. Juho Heiskanen, UVU, sh Tuisku 0:03:18, 00:01, 16,36
4. Lucas Asula, Sipoo, sh 0:03:30, 00:13, 15,43
5. Nea Äijäläinen, KSKPY, d Demoni 0:04:05, 00:48, 13,22
6. Ella Palsa, KSKPY, prahanrottakoira Kiki  
 0:05:11, 01:54, 10,42
7. Santeri Nevalainen, -, sh Mokka 0:05:29, 02:12, 9,85
8. Annariina Palsa, KSKPY, prahanrottakoira Kiki  
 0:08:31, 05:14, 6,34

DCY, Pojat / Tytöt alle 7-vuotiaat 0,1 km
Kilpailija, seura, rotu Tulos, Ero, Nopeus
1. Vilja Mäki-Arvela, SHS, lpk Elli 0:00:29, 00:00, 12,41

JÄMI-SM 2017, KOIRAPYÖRÄILYN JA ISOJEN 
KÄRRYLUOKKIEN SM-KILPAILU, 14.- 15.10.2017, 
JÄMIJÄRVI, L-SVU

SM-DR8, 8-koiran kärryluokka, 2 x 6,8 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus 
1. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS, x  
 15:39.4, 12:30.4, 28:09.8, -, 28.974 
2. Bürkland Erkki, L-SVU, sh  
 14:17.2, 14:58.5, 29:15.7, 1:05.9, 27.886
3. Mansikkaniemi Tapio, L-SVU, sh  
 16:28.8, 18:02.1, 34:30.9, 6:21.1, 23.642
4. Räsänen Minna, L-SVU, sh  
 19:15.1, 20:11.4, 39:26.5, 11:16.7, 20.689
Halme Ville, L-SVU, x 12:09.9, 12:12.8, DSQ  (5.1)

SM-DBM, Koirapyöräily miehet, 2 x 6,0 km 
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Jurvelin Vesa-Pekka, RPKK, lkssu  
 10:39.4, 10:31.7, 21:11.1, -, 33.986
2. Lipponen Juha, UVU, lkss  
 10:42.1, 10:37.7, 21:19.8, 8.7, 33.755
3. Nissinen Samuli, SiSuVa, x  
 10:45.9, 10:44.1, 21:30.0, 18.9, 33.488
4. Haliseva Markku, RPKK, d  
 11:23.7, 11:14.6, 22:38.3, 1:27.2, 31.804
5. Viitahalme Marko, KVKS, lkss  
 12:12.4, 12:22.6, 24:35.0, 3:23.9, 29.288
6. Rinne Miko, TaVeS, bp  
 12:34.8, 12:25.9, 25:00.7, 3:49.6, 28.787
Lintumaa Toni, SiSuVa, x DNS

SM-DBW, Koirapyöräily naiset, 2 x 6,0
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mansikkasalo-Jurvelin Kati, RPKK, lkss  
 10:55.1, 10:58.3, 21:53.4, -, 32.892
2. Linna Ronja, K-SPKY, lkss  
 11:15.7, 10:53.8, 22:09.5, 16.1, 32.493
3. Ignatius Tanja, UVU, lkss  
 11:15.2, 11:09.8, 22:25.0, 31.6, 32.119
4. Berg Krista, JoSePa, lkss  
 11:32.7, 11:21.4, 22:54.1, 1:00.7, 31.439
5. Viitahalme Maria, KVKS, lkss  
 11:32.2, 11:29.1, 23:01.3, 1:07.9, 31.275
6. Kaipiainen Hanna, KVKS, lkss  
 11:46.4, 11:50.3, 23:36.7, 1:43.3, 30.493
7. Immonen Kirsi, KVKS, lkss  
 12:21.3, 12:26.2, 24:47.5, 2:54.1, 29.042
8. Mikkonen-Kalpio Tuire, SRK, lkss  
 12:58.8, 11:49.6, 24:48.4, 2:55.0, 29.024

9. Köcher Jasmin, IKSY, x  
 12:36.3, 12:42.2, 25:18.5, 3:25.1, 28.449
10. Piirilä Katri, UVU, bc  
 12:59.7, 12:49.0, 25:48.7, 3:55.3, 27.894
Heiskanen Raisa, UVU, sh 14:23.8, DNS, DNF

SM-DR6, 6-koiran kärryluokka, 2 x 6,0 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkiaho Antti, L-SVU, x  
 12:23.7, 10:47.1, 23:10.8, -, 31.061
2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS, x  
 11:33.0, 11:44.3, 23:17.3, 6.5, 30.917
3. Bürkland Erkki, L-SVU, sh  
 11:50.3, 12:29.8, 24:20.1, 1:09.3, 29.587
4. Mäki Pauliina, SHS, sh  
 13:12.2, 13:27.5, 26:39.7, 3:28.9, 27.005
5. Pylvänäinen Jyri, SHS, sh  
 13:18.2, 15:39.8, 28:58.0, 5:47.2, 24.856

SM-DR4, 4-koiran kärryluokka, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kempe Riitta, SiSuVa, x  
 7:25.6, 7:30.4, 14:56.0, -, 33.750
2. Hakala Tiina, L-SVU, x  
 7:27.3, 7:50.8, 15:18.1, 22.1, 32.938
3. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh  
 7:51.1, 7:44.0, 15:35.1, 39.1, 32.339
4. Rantanen Tanja, L-SVU, sh  
 8:20.0, 8:21.2, 16:41.2, 1:45.2, 30.204
5. Kärkkäinen Michela, UVU, x  
 8:31.7, 8:24.2, 16:55.9, 1:59.9, 29.767
6. Mäkelä Ari, SHS, x  
 8:47.2, 8:42.4, 17:29.6, 2:33.6, 28.811
7. Asula Tero, L-SVU, sh  
 8:51.6, 8:54.7, 17:46.3, 2:50.3, 28.360
8. Pelli Johanna, SHS, sh  
 9:02.7, 9:09.5, 18:12.2, 3:16.2, 27.687
9. Gröndahl Milla, SHS, sh  
 9:13.0, 9:03.9, 18:16.9, 3:20.9, 27.569
10. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh  
 9:09.5, 9:34.2, 18:43.7, 3:47.7, 26.911
11. Valkeavirta Teemu, KVKS, sh  
 9:54.9, 9:55.9, 19:50.8, 4:54.8, 25.395
12. Ahonen Eija, SHS, sh  
 10:47.6, 9:53.2, 20:40.8, 5:44.8, 24.371
13. Mäkelä Marjo, KVKS, sh  
 10:11.9, 10:39.2, 20:51.1, 5:55.1, 24.171
14. Valkeavirta Terhi, KVKS, sh  
 11:24.2, 11:38.4, 23:02.6, 8:06.6, 21.872
15. Ahonen Jukka-Pekka, UVU, x  
 10:56.9, 12:44.9, 23:41.8, 8:45.8, 21.269
16. Annala Jenni, SHS, sh  
 11:42.5, 12:06.5, 23:49.0, 8:53.0, 21.162
17. Rantasalmi Pinja, UVU, sh  
 19:06.4, 15:33.4, 34:39.8, 19:43.8, 14.540 (LS)
Valo Lasse, SHS, sh 10:10.8, DNS, DNF

DR4J 4-koiran, kärryluokka nuoret, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Venninen Inga, L-SVU, x  
 8:47.7, 8:44.7, 17:32.4, -, 28.734
2. Pöllänen Ella, SHS, sh  
 9:32.0, 11:46.1, 21:18.1, 3:45.7, 23.660
3. Ahonen Mila, ALMA, am  
 19:58.7, 20:33.6, 40:32.3, 22:59.9, 12.433

SM-DS2, 2-koiran kärryluokka, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kiiski Petri, KVKS, lkss  
 7:25.3, 7:26.8, 14:52.1, -, 33.898
2. Nivala Maija, RPKK, lkss  
 7:34.4, 7:29.9, 15:04.3, 12.2, 33.440
3. Notko Tuomas, KPKS, x  
 7:38.7, 7:32.2, 15:10.9, 18.8, 33.198
4. Lojamo Teemu, KVKS, lkss  
 7:38.5, 7:38.4, 15:16.9, 24.8, 32.981
5. Järvi Ripsa, SiSuVa, x  
 7:37.7, 7:39.7, 15:17.4, 25.3, 32.963
6. Immonen Kai, KVKS, lkss  
 7:39.9, 7:43.2, 15:23.1, 31.0, 32.759
7. Milojkovic Katariina, L-SVU, x  
 7:42.7, 7:42.7, 15:25.4, 33.3, 32.678
8. Köcher Jasmin, IKSY, x  
 7:49.7, 7:58.5, 15:48.2, 56.1, 31.892
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9. Waltari Noora, UVU, x  
 8:02.2, 8:22.3, 16:24.5, 1:32.4, 30.716
10. Lappalainen Samuli, IKSY, bc + lks  
 8:19.4, 8:17.3, 16:36.7, 1:44.6, 30.340
11. Hakala Tiina, L-SVU, x  
 8:20.3, 8:26.8, 16:47.1, 1:55.0, 30.027
12. Kreivi Jenni, UVU, x  
 7:36.9, 9:19.8, 16:56.7, 2:04.6, 29.743
13. Mäkiaho Antti, L-SVU, sh  
 8:37.5, 8:44.9, 17:22.4, 2:30.3, 29.010
14. Pitkänen Jaakko, L-SVU, sh  
 8:55.7, 8:48.5, 17:44.2, 2:52.1, 28.416
15. Laamanen Pasi, KVKS, lkss  
 8:56.7, 9:01,8, 17:58.5, 3:06.4, 28.039
16. Vehkoja Camilla, POVA, lkss  
 10:52.4, 9:18.8, 20:11.2, 5:19.1, 24.967
17. Puustinen Kirsi, SHS, sh  
 10:08.1, 10:11.3, 20:19.4, 5:27.3, 24.799
18. Vesa Marjo, SHS, sh  
 10:22.2, 10:21.5, 20:43.7, 5:51.6, 24.315
19. Tamminen Heidi, AVEK, sh  
 10:34.9, 10:34.7, 21:09.6, 6:17.5, 23.819
20. Mäki-Arvela Sampsa, L-SVU, sh  
 10:23.6, 10:51.5, 21:15.1, 6:23.0, 23.716
21. Härkönen Janne, ALMA, am  
 11:06.6, 10:32.4, 21:39.0, 6:46.9, 23.279
22. Uusi-Illikainen Heikki, SHS, sh  
 11:01.3, 11:05.3, 22:06.6, 7:14.5, 22.795
23. Thure Päivi, SHS, sh  
 12:54.0, 13:43.1, 26:37.1, 11:45.0, 18.934
Heiskanen Raisa, UVU, sh+lks 9:08.0, DNS, DNF

DS1 1, koiran kärryluokka, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus 
1. Sääskilahti Jorma, RPKK, lkss  
 8:28.5, 8:34.6, 17:03.1, -, 29.557
2. Mansikkasalo-Leinonen Kirsi, RPKK, lkss  
 8:41.9, 8:31.4, 17:13.3, 10.2, 29.265
3. Puurunen Vuokko, UVU, lkss  
 9:05.2, 8:46.0, 17:51.2, 48.1, 28.230
4. Tiiperi Marika, RPKK, lkss  
 9:50.0, 9:49.9, 19:39.9, 2:36.8, 25.629
5. Salonen Leena. ALMA, am  
 14:39.2, 14:02.6, 28:41.8, 11:38.7, 17.563
6. Mäntylä Arja, ALMA, am  
 22:56.9, 22:37.0, 45:33.9, 28:30.8, 11.061
Lipponen Sanna, UVU, ss DNS

DBM/WJ, Koirapyöräily nuoret miehet/naiset, 2 x 4.2km 
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Eemeli, IKSY, lkss  
 7:54.4, 8:07.8, 16:02.2, -, 31.428
2. Lipponen Jonna, UVU, ss  
 8:28.2, 8:03.1, 16:31.3, 29.1, 30.505

DS1J, 1-koiran kärryluokka nuoret, 2 x 4,2 km
Kilpailija, seura, koira La, Su, Tulos, Ero, Nopeus
1. Kiiski Santeri, KVKS, bp  
 9:31.3, 9:29.0, 19:00.3, -, 26.519
2. Pöllänen Ella, SHS, sh  
 11:00.4, 10:23.0, 21:23.4, 2:23.1, 23.562
3. Mansikkaniemi Jere, L-SVU, sh  
 13:36.1, 13:52.7, 27:28.8, 8:28.5, 18.341

DSH1-2, 1-2 koiran harrastuskärryluokka, 4.2 km 
Kilpailija, seura, koira Tulos, Ero, Nopeus
1. Polso Sanna, SiSuVa, x 8:44.8, -, 28.811
2. Sääskilahti Jorma, RPKK, d 9:07.1, 22.3, 27.637
3. Härkönen Janne, ALMA, am 10:37.0, 1:52.2, 23.736
4. Tuominen Jorma, TaVeS, hw 10:49.0, 2:04.2, 23.297
5. Tiitola Kati, UVU, sh 12:50.9, 4:06.1, 19.613
6. Puustinen Kirsi, SHS, sh 13:09.8, 4:25.0, 19.144
7. Sinervuo Riina, UVU, x 15:37.9, 6:53.1, 16.121
Killinen Elisabeth, POVA, ss DNS
 
DCM/W Koirajuoksu miehet/naiset 4.2 km 
Kilpailija, seura, koira Tulos, Ero, Nopeus
1. Kaipiainen Hanna, KVKS, lkss 13:26.7, -, 18.743
2. Tiiperi Marika, RPKK, x 14:11.7, 45.0, 17.753
3. Hanski Sari, IPKY, lb 18:12.8, 4:46.1, 13.836
4. Karlsson Magnus, Nybro Draghundsklubb, bp 
 18:46.2, 5:19.5, 13.426
5. Koivumäki Jani-Petteri, SHS, sh 21:58.0, 8:31.3, 11.472
Lappi Henna, KVKS DNS

Immonen Kai, KVKS DNS
Immonen Kirsi, KVKS DNS

DCM/WJ Koirajuoksu nuoret miehet/naiset 3.3 km 
Kilpailija, seura, koira Tulos, Ero, Nopeus
1. Mäkinen Aliina, IKSY, lkss 9:58.8, -, 19.840
2. Siekkinen Patrik, K-SPKY, apk 10:28.5, 29.7, 18.902

DCH Koirajuoksu harrastesarja 3.3 km 
Kilpailija, seura, koira Tulos, Ero, Nopeus
1. Hyväluoma Jari, -, whippet 12:42.6, -, 15.578
2. Koivisto Minna, L-SVU, x 15:11.2, 2:28.6, 13.038
3. Saviaro Joni, -, am 16:29.2, 3:46.6, 12.010
4. Setälä Sanna, P-LVU, lb 17:29.7, 4:47.1, 11.318

Lasten koirajuoksu 0.1 km 
Kilpailija Tulos
1. Nissinen Aarne 11.7
2. Tikka Miika 12.5
3. Asula Lucas 12.7
4. Kaunisto Eerika 13.4
5. Lampinen Ilmari 14.3
6. Nevalainen Santeri 15.7
7. Ahlfors Anton 16.3
8. Waltari Wilma 16.4
9. Jurvelin Iina 18.1
10. Ahlfors Alex 20.9
11. Leinonen Siiri 22.3
12. Nissinen Kauri 22.5
13. Määttä Ronja 24.2
14. Nissinen Tiila 28.3
15. Gröndahl Minka 29.8
16. Nissinen Valto 33.8
Heiskanen Henni DNS
Heiskanen Juho DNS
Heiskanen Matti DNS
Thure Noom DNS

VUOKSICROSS, 21.10.2017, VUOKSENNISKA, IMATRA, IPKY

DBW, koirapyöräily naiset, 5km
Kilpailija, seura, koira Tulos, ero
1. Hanna Kaipiainen, KVKS, lkssu Julussas MFZ Urho  
 9:46.0, -
2. Katri Piirilä, UVU, bc Karjapaimenen Milo  
 10:32.9, 0:46.9

DS2, kahden koiran kärryluokka, 5km
Kilpailija, seura, koira Tulos, ero
1. Teemu Lojamo, KVKS, lkss Julussas LMZ Rex, 
lkss Ciri Cirin Amarok 9:20.7, -
2. Pasi Laamanen, KVKS, lkssu Ciri Cirin Amazon, 
lkss Mercedes 10:30.5, 1:09.8
3. Janne Härkönen, ALMA, am Tiquag´s Pok Dine, 
am Ataciara Vaahteramäen Eemeli 13:36.4, 4:15.7
4. Annamaija Riikonen, ALMA, am Musikaalin Ruusunen, am 
Awsome Earth Star Deus 16:36.4, 7:15.7

DS1, yhden koiran kärryluokka, 5km
Kilpailija, seura, koira Tulos, ero
1. Lassi Hiltunen, POKS, lkss Selene 10:13.0, -
2. Tero Mäkinen, IKSY, lkss Karpaleton Simeon  
 10:49.0, 0:36.0
3. Leena Salonen, ALMA, am Salomaan Homer  
 15:48.2, 5:35.2
4. Johanna Ikonen, ALMA, Nuurvikin Flaming  
 19:50.6, 9:37.6
5. Mikko Seppi, ALMA, am Nuurvikin Black  
 20:54.2, 10:41.2
6. Riikka Närhi, ALMA, am Wanuskan Dream To Love  
 21:55.6, 11:42,6
Tuomas Notko, KSPK, x Liekki DNS

DCW, koirajuoksu naiset, 5km
Kilpailija, seura, koira Tulos, ero
1. Rita Karjalainen, IKSY, x Hentta 16:11.7, -
Henna Lappi, KVKS, lkss Ciri Cirin Bekele DNS

DBH, koirapyöräily harrastus, 3km
Kilpailija Tulos, ero
1. Pihla Ruuska, JOSEPA, d Ediva 8:03.9, -
2. Nanna Kartela, ALMA, am Jääpuikon Aurora  
 14:58.0, 6:54.1

DSH, kärryluokka harrastus, 3km
Kilpailija Tulos, ero
1. Marja Husu, - , 
am First-Rate Gucci, am First-Rate Jeanette 10:39.1, -
2. Sanna Aalto, - , bbgn Finn Noir Ingrid Bee 11:00.7, 0:21.6
3. Taina Laitinen, ALMA, am Pakkasukon Golden Beast  
 11:44.1, 1:05.0
4. Minna Uutela, - , am Wanuskan Dream To Belief,
am Wanuskan Come on Covergirl 12:10.0, 1:30.9

DCWJ, koirajuoksu juniorinaiset, 3km
Kilpailija Tulos, ero
1. Aliina Mäkinen, IKSY, lkss Isla 11:44.8

DCH, Koirajuoksu harrastus, 3km
Kilpailija Tulos, ero
1. Matti Lampinen, - , bpt Kuunsirpin You Wish 13:58.3, -
2. Roosa Heikura, - , mkk Leondeon Legenda  
 15:21.0, 1:22.7
Mikko Kekäle, - , hw Stelmo´s Nimrod DNS

HANGOVER 2017, 4.11.2017, HANKO, UVU

DBW Koirapyöräily naiset / Bikejoring women 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Jonna Lipponen, UVU, x Miss Rydje  
 09:45, 35,08, 00:00
2. Tanja Ignatius, UVU, lkss Steele 10:01, 34,14, 00:16
3. Hanna Kaipiainen, KVKS, lkss Julussas MZF Urho  
 10:16, 33,31, 00:31
4. Kirsi Immonen, KVKS, lkss Charlotta-SH  
 10:42, 31,96, 00:57
5. Tuire Mikkonen-Kalpio, SRK, ss Saturain Right Moment  
 12:20, 27,73, 02:35
6. Laura Iire, UVU, x Maija 12:49, 26,68, 03:04
Jenni Kreivi, UVU, x DNS

DR4 4-koiran kärryluokka / 4-dog rig 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Tanja Rantanen, L-SVU, sh 11:09, 30,67, 00:00
2. Tero Asula, L-SV, sh 12:14, 27,96, 01:05
3. Milla Gröndahl, SHS, sh 12:16, 27,88, 01:07
4. Johanna Pelli, SHS, sh 12:29, 27,40, 01:20
5. Lauri Mansikkaniemi, L-SVU, sh 13:07, 26,07, 01:58
6. Elli Pärssinen, L-SVU, sh 13:40, 25,02, 02:31
7. Mika Hamari, CE, am 13:50, 24,72, 02:41
8. Terhi Valkeavirta, KVKS, sh 14:02, 24,37, 02:53
9. Anna Hirvilammi, UVU, sh 14:34, 23,48, 03:25
10. Minna Räsänen, L-SVU, sh 14:44, 23,21, 03:35
11. Mikko Nurmi, SHS, sh 15:01, 22,77, 03:52
12. Markus Klöf, UVU, x 15:31, 22,04, 04:22
13. Petra Pulkkanen, AVEK, am 16:56, 20,20, 05:47
14. Sami Heinonen, ALMA, am 20:52, 16,39, 09:43
15. Pinja Rantasalmi, UVU, sh 21:29, 15,92, 10:20
16. Annamaija Riikonen, ALMA, am 22:00, 15,55, 10:51
17. Sami Puonti, ALMA, am 23:01, 14,86, 11:52
18. Leena Heikkilä, ALMA, am 23:32, 14,53, 12:23
19. Nyyti Vallenius Talvio, ALMA, am 30:18, 11,29, 19:09
Sarianna Venäläinen, SHS sh,  DNF, 04:28 (20.)
Satu Ihalainen, KVKS, sh DNS
Lasse Valo, SHS, sh DNS

DR4J 4-koiran kärryluokka juniorit / 4-dog rig junior 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Ella Pöllänen, SHS, sh 12:25, 27,54, 00:00
2. Jere Mansikkaniemi, L-SVU, sh 14:42, 23,27, 02:17

DS1 1-koiran kärryluokka / 1-dog scooter 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK, lkss Julussas LMZ Batman  
 10:24, 32,88, 00:00
2. Petri Kiiski, KVKS, lkss Rossi 10:55, 31,33, 00:31
3. Jonna Lipponen, UVU, lkss Simpson 11:02, 31,00, 00:38
4. Ripsa Järvi, SiSuVa, x Sleepy 11:17, 30,31, 00:53
5. Jenni Kreivi, UVU, x 11:57, 28,62, 01:33
6. Iire Laura, UVU, x 17:20, 19,73, 06:56

DR8 8-koiran kärryluokka / 8-dog rig 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Ville Halme, L-SVU, x 09:48, 34,90, 00:00
2. Antti Mäkiaho, L-SVU, x 10:0, 34,20, 00:12
3. Minna Räsänen, L-SVU, sh 17:15, 19,83, 07:27

Valjakkourheilijoiden liiton hallitus toivottaa

Hyvää Joulua ja 
menestyksekästä vuotta 2018!
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DBM Koirapyöräily miehet / Bikejoring men 5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Juha Lipponen, UVU, lkss Smith 10:14, 33,42, 00:00
2. Janne Tamminen, AVEK, sh Snow Stranded Strong Kronos 
17:43, 19,30, 07:29

DCM Koirajuoksu miehet / Canicross men 5,3 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Jari Hyväluoma, -, whippet Mistyq Chanson  
 22:14, 14,30, 00:00
2. Konsta Vilander, SHS, sh Hallametsän Morgul  
 22:46, 13,97, 00:32
3. Fredrik Widenäs, AST, bc Briskness Käteväemäntä  
 23:21, 13,62, 01:07
4. Jukka-Pekka Ahonen, UVU, x Chaika  
 26:21, 12,07, 04:07
5. Sami Holmström, UVU, spk Arzwinger Egemme  
 35:53, 8,86, 13:39

DCW Koirajuoksu naiset / Canicross women 5,3 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Hanna Kaipiainen, KVKS, lkss Nortin Don  
 18:02, 17,63, 00:00
2. Kirsi Immonen, KVKS, lkss 21:40, 14,68, 03:38
3. Laura Ketola, UVU, br Tosselin Villi Virnistys  
 22:45, 13,98, 04:43
4. Anna Hirvilammi, UVU, sh Windy 26:12, 12,14, 08:10

DS1-2H 1- ja 2-koiran kärryluokka harraste / 1-2 - dog scooter 
(unofficial)5,7 km
Kilpailija, Seura, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Vesa-Pekka Jurvelin, RPKK, lkss 10:02, 34,09, 00:00
2. Jenni Kreivi, UVU, x 10:43, 31,91, 00:41
3. Matti Laaksonen, UVU, x 10:52, 31,47, 00:50
4. Antti Mäkiaho, L-SVU, sh 11:45, 29,11, 01:43
5. Santeri Kiiski, KVKS, bp Ruutipussi Ilmi  
 12:38, 27,07, 02:36
6. Tuire Mikkonen-Kalpio, SRK, sh 13:42, 24,96, 03:40
7. Michela Kärkkäinen, UVU, sh 15:23, 22,23, 05:21
8. Katja Jaranne, -, bp Meant To Be z Kovárny  
 17:01, 20,10, 06:59
9. Janne Härkönen, ALMA, am Wanuskan Dream To Love  
 17:21, 19,71, 07:19
10. Tarmo Kivilahti, AVEK, am 18:06, 18,90, 08:04
11. Hanna Merisalo-Puonti, ALMA, am 18:43, 18,27, 08:41
12. Mikko Seppi, ALMA, am 19:57, 17,14, 09:55
Iita Parikka, SHS, sh DNS
Heli Rissanen, RPKK, sp Wolfganger Musty DNS

DCY alle 3 Koirajuoksu lapset / Canicross young 0,05 km
Kilpailija, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Luka Lehtelä, br Ramos 00:20, 9,00, 00:00
2. Luca Ahlfors, husky 00:23, 7,83, 00:03

DCY 3-10 Koirajuoksu lapset / Canicross young 0,1 km
Kilpailija, Koira Aika, Nopeus, Ero
1. Justus Laaksonen, x 00:17, 21,18, 00:00
2. Olivia Pöllänen, sh 00:19, 18,95, 00:02
3. Lucas Asula, sh 00:20, 18,00, 00:03
4. Alex Ahlfors, sh 00:22, 16,36, 00:05
5. Noomi Laaksonen, x 00:25, 14,40, 00:08
6. Anton Ahlfors, sh 00:28, 12,86, 00:11
7. Eemil Nurmi, sh Rose 00:44, 8,18, 00:27

Valjakkourheilijoiden liiton hallitus toivottaa

Hyvää Joulua ja 
menestyksekästä vuotta 2018!
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Timo Mäkiaho (puheenjohtaja) 
JÄMSÄ
puh. 044 772 8800

Jukka-Pekka Ahonen 
(varapuheenjohtaja)
LOHJA
puh. 040 741 8309

Teemu Kaivola (valjakkoajo)
SUINULA
puh. 0400 883 712

Alaskanmalamuuttiyhdistys ry
Puh: 044 342 4787
kovaljefframi@gmail.com

Arktiset Vetokoirat ry
Puh: 040 575 1027
virve.kaivola@elisanet.fi

Carelian Eastpoint ry
Puh: 044 664 4927
info@racinghusky.com

Etelä-Hämeen Koirakerho ry
Puh: 040 571 8063
jennityryla@gmail.com

Hyvinkään Käyttökoirat ry
Puh: 040 567 7039
ria.hursti@hotmail.com

Hämeenlinnan Kennelkerho ry
Puh 050 323 9545
hanna.k.hovila@gmail.com

Hämeenlinnan Seudun 
Vesipelastuskoirat ry
Puh: 050 581 3235
haanpaa.lea@gmail.com

Iisalmen Seudun 
Käyttö- ja Seurakoirayhdistys
Puh: 050 353 0872
heikki.hiltunen@elisanet.fi

Imatran Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 0400 250 340
sannarasimus@gmail.com

Joensuun Seudun 
Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 045 263 8324
lassi.hiltunen@gmail.com

Kainuun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 044 284 8162
niinan.meili@gmail.com

Kannuksen Koiruudet ry
piritta.parssinen@kpedu.fi

Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho
Puh: 040 126 4264
kurttiomaria@gmail.com

Keravan Koiraharrastajat ry
Puh: 040 721 5784
lea.yli-suvanto@saunalahti.fi

Keski-Suomen 
Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 727 9674
mira.kaikkonen@nokia.com

Kukkian Haukut ry
Puh: 0400 644 763
tiedotus@kukkianhaukut.fi

Kymen Vetokoiraseura ry
Puh: 040 751 7038
marja.kokkola@cgi.com

Lieksan Palveluskoirakerho ry
Puh: 050 530 1679
tvahakoski@gmail.com

Länsi-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 040 702 1095
aija@makiaho.com

Oulun Koirakerho ry
Puh: 050 312 2569
hannarattila@gmail.com 

Oulun Palveluskoirayhdistys ry
Puh: 040 516 3513
khatrilou@gmail.com

Ounasjokilaakson Kennelkerho ry
Puh: 041 443 7892
tinuska.auer@gmail.com

Pohjanmaan Valjakkourheilijat ry
Puh: 0500 369 179
elisabeth.killinen@gmail.com

Pohjois-Karjalan Käyttökoirat ry
jouni.makisalo@kolumbus.fi

Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry
Puh: 0452638324
lassi.hiltunen@gmail.com

Pohjois-Lapin Valjakkourheilijat ry
puh. 040 544 8474
pohjoislapinvaljakkourheilijat@
gmail.com

Rajan Koiramiehet ry
Puh: 040 546 9785 
toimisto@rajankoiramiehet.fi

Riihimäen Agility ry
lottavuorela@hotmail.com

Rovaniemen Palveluskoirakerho ry
Puh: 040 573 0756
niina.konttaniemi@vul.fi

Siilinjärven-Maaningan 
Pelastuskoirat ry
Puh: 0400 470 580
tero.makinen65@gmail.com

Sisä-Suomen Valjakkourheilijat ry
Puh: 050 347 8356
riitta.kempe@gmail.com

Sport Riesen Klub ry
Puh: 040 551 8592
tuire.mikkonen@jippii.fi

vul:N jäsenseurat

Sihteeri
Niina Konttaniemi

Taloudenhoitaja
Kaisu Salminen

Lasten ja nuorten liikunta
Tanja Ignatius

Aikuis- ja harrasteliikunta
Annaleena Ylitalo

Heidi Ahlfors (valjakkoajo)
VIHTI
puh. 046 668 7099

Janne Härkönen (valjakkoajo)
IMATRA
puh. 040 763 6854

Kaisu Salminen (valjakkoajo)
JÄMSÄ
puh. 045 844 4211

Viestintä
Jukka-Pekka Ahonen

Talous
Timo Mäkiaho

Yhteistyökumppanit
Heidi Ahlfors

Antidopingtoiminta
Aija Mäkiaho

Niina Konttaniemi (valjakkohiihto)
ROVANIEMI
puh. 040 539 0372

Tanja Ignatius (valjakkohiihto)
HYVINKÄÄ
puh. 050 514 4886

Kauko Ruokolainen (valjakkohiihto)
KIVINIEMI
puh. 0400 290 480

Annaleena Ylitalo (kesälajit)
HAAPAJÄRVI
puh. 044 297 2272

Vuokko Puurunen (kesälajit)
OULU
vuokko.puurunen@vul.fi

Kilpailu ja huippu-urheilu
Teemu Kaivola

Tuomaritoiminta
Kauko Ruokolainen

PR-toiminta
Jukka-Pekka Ahonen

Kehittämistoiminta
Janne Härkönen

Eläinten hyvinvointi
Vuokko Puurunen

Kurinpito
Jukka-Pekka Ahonen

Varsinainen tilintarkastaja 
Juhani Loukusa kht ja Riitta Kempe

Varatilintarkastaja 
Kosti Salminen ja kht Nexia yhteisö

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITON HALLITUS

TOIMIKUNNAT

Suomalainen Siperianhusky -seura ry
Puh: 0400 559 858
olli.pohjantuli@pp.inet.fi

Suomen Beauceron ry
Puh: 0400 656 447
dp@deepee.net

Suomen Collieyhdistys ry
Puh: 050 528 5667
jarventaus@kolumbus.fi

Suomen Dobermannyhdistys ry
Puh: 050 595 3835
anne@passila.fi

Suomen Irlanninterrierit ry
Puh: 050 376 6898
rixu.leppanen@helsinki.fi

Suomen Poliisikoirayhdistys ry

Tampereen Vetokoiraseura ry
Puh: 050 328 9411
satu.k.simila@gmail.com

Turun Käyttökoirakerho ry
Puh: 040 705 8228
mira.kastu@gmail.com

TVA Pori ry
Puh: 044 083 1018
heidi.sarkipaju@gmail.com

Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry
Puh: 050 587 4150
ari.rastas@kolumbus.fi

Villähteen Agility-Urheilijat ry
Puh: 040 742 3861
taina.heini@gmail.com
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VUL:n tarvikevälityksestä on saatavilla monipuolinen valikoima valjakkourheilussa tarvittavaa 
välineistöä sekä koiran ruokintaan ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita.

Ostamalla liiton myymiä tuotteita tuet liiton ja sen jäsenseurojen toimintaa ja edistät lajimme näkyvyyttä.

t o i m i t u s e h d o t : Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauksesta. Vastaanottaja maksaa postimaksun. 
Tavara toimitetaan varastoinventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Tavarat toimitetaan postitse tai ne voi noutaa joidenkin 

valjakkourheilutapahtumien yhteydessä. Mikäli noudat tavarat itse, mainitse tilauksen yhteydessä koska ja mistä haluat tavarasi noutaa. 

t a r v i k e v ä l i t ä j ä n  y h t e y s t i e d o t :  email: tarvikevalitys@vul.fi

Hihamerkki 
koko 6 x 6 cm 5 €

Liiton vanhat lehdet 2 €/kpl

VALJAKKOURHEILUUN
LAADUKKAAT VÄLINEET

www.vul.fi  -  postimyynti

Sledgedog 
Sport Finland 

T-PAITA
Värivaihtoehdot: 

sininen
Koot: S-XL

15€

ZERO DC SHORT-VALJAS
Short on täysin uudentyyppinen ja vallankumouksellinen val-
jas. Siinä yhdistyy ultra kevyet ja korkean teknologian materi-
aalit, sekä patentoitu suunnittelu ja istuvuus. Short on suunni-
teltu niin, että veto kohdistuu pääosin koiran yläselkään. Short 
soveltuu erinomaisesti alaselän ongelmista kärsiville koirille 
sekä lyhytselkäisille koirille, koska se ei kuormita alaselkää. 
Short-valjaat sopivat erityisen hyvin myös syvärintaisille koiril-
le. Short käy myös vetourheiluun, varsinkin pyöräilyyn missä 
vetopiste on melko korkealla. Short valjaat antavat koirallesi 
koiran ansaitseman huippulaadukkaan tuen, ennennäkemät-
tömän mukavuuden ja täydellisen suojan. Short on loistava 
valjas, minkä kanssa koirasi nauttii liikkumisesta. 

NON-STOP VETONARU 
2 M (CANICROSS) JA 
NON-STOP VETONARU 
3 M (HIIHTO) 

VUL 
AUTOTARRAT
Värivaihtoehdot: 

hopeinen teksti läpinäkyvällä 
pohjalla, valkoinen teksti 

sinisellä pohjalla sininen teksti 
läpinäkyvällä pohjalla.

Koko: 23 x 10 cm

3€

•  saatavilla olevat 
 koot: SX-XXXL 
•  värivalikoima vaihtelee; 
 kysy haluamaasi 
 väriä! 
•  hinta 38 € 

NON-STOP 
COMFORT BELT 
-VETOVYÖ 

13€

Sledgedog Sport Finland PIPO
Värivaihtoehdot: sininen/valkoinen 

18€

Liina on kehitetty täyttämään ammattimaisten kilpailijoiden 
toiveet ja kilpailujen säädökset, esimerkiksi lukko on kilpailuissa 
hyväksytty messinkinen pistoolilukko. Alaosa on tehty polypro-
pyleenistä joten se ei vahingoita koiraa vaikka liina pääsisi irti. 

• Hinta: 28 €

NON-STOP 
FREE MOTION -VALJAS 
Nämä valjaat on suunniteltu siten, että koira kykenee 
vetäessään hengittämään vapaasti. Vetopiste sijaitsee 
siten että koiralla on maksimaalinen vapaus ja voima 
joka askeleella. Valjaat on suunniteltu erityisesti hiih-
toon ja juoksemiseen, joissa veto tulee ylempää, kuin 
valjakkoajossa. Monipuolisten säätöjen 
ansiosta valjaat on helppo säätää 
sopimaan lähes kaiken 
mallisille koirille. 

•  Varastossa kokoja 
 6,7 ja 8, mutta 
 kaikkia kokoja 
 on tarvittaessa 
 saatavilla. 
•  Hinta: 65 €

Perinteisillä vöillä on 
taipumus liukua ylös ja 
alas vyötäröltä, joka on 
suhteellisen epämukavaa ja 
aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta 
selälle. Tämä kuormitus saattaa 
johtaa vakaviinkin selkäongelmiin. 
Tämän kokemuksen perusteella olemme kehit-
täneet uuden mallin. Comfort vyö jakaa vedon 
tasaisemmin ja se pysyy paikallaan erinomaisesti 
jolloin koiran vetäminen ei aiheuta ongelmia se-
lälle. Saatavana yhdessä koossa. Monipuolisten 
säätöjen ansiosta se sopii lähes kaiken-kokoisille 
ihmisille. 

• Hinta: 55 € 

NON-STOP NOME -VALJAS
Nome-valjaat ovat erittäin laadukkaat. Valjaat ovat hy-
vin pehmustetut ja näin ollen ne ovat mukavat koiralla 
vedon aikana.

NYT MYÖS:

Valjaiden leveä rintakappale takaa hyvän istuvuuden ja 
varmistaa optimaalisen voiman vetoon. Takakappale 
on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se automaattises-
ti tasapainottaa vetopisteen koirille, jotka työskentele-
vät vinottain. Heijastinnauhan ansiosta valjaat näkyvät 
pimeässä.

• Varastossa kokoja 5, 
6, 7 ja 8, mutta kaikkia 
kokoja on tarvittaessa 
saatavilla.
•  Hinta: 36 €

Sarjasta saatavilla myös lyhyet long distance-valjaat ja vetovyö.

VUL 
HEIJASTINPIPO

Värivaihtoehdot: 
musta 

ManMat Talutin/Flat leash 
limited coloured edition

Kestävä talutushihna on valmistettu 3cm 
leveästä nylonliinasta. Vahva pistoolilukko, 

pehmustettu kädensija.  Taluttimen pituus on 
180cm.Värit: oranssi/musta, 

turkoosinsininen/musta

12€
ManMat Puolikuristava 

pehmopanta/
Padded collar coloured limited edition

Puolikuristava, TEBOX-vuorattu panta. Valmistettu 3cm 
leveästä nylonliinasta, renkaan halkaisija 30mm. Koot: 
M, L, XL  Värit: oranssi/musta, turkoosinsininen/musta18€



LISÄTTY LUONNOLLISIA 
ANTIOKSIDANTTEJA

SINCE 1984

www.racinel.com

Racinel Black Label 

EXTRA ENERGY 

97,6% 
ELÄINPROTEIINIA

SOPII YLIHERKILLE

Ei viljaa, ei viljagluteiineja, 
ei soijaa, ei maitotuotteita, 

ei proteiineja porsaasta. 

superpremium kuivaruoka erittäin aktiivisille työkoirille

VALMISTETTU 
TANSKASSA

VILJATON
& GLUTEENITON

 • 
 SA

TIS
FACTION  •  

G UARANTE
E

RUNSAASTI
KALAA & KANAA

Maahantuoja: Best Friend Group Oy, puh: (017) 6811 804 tai erikoisliikkeet@hurttaco.com.  Saatavilla hyvin varustetuista lemmikkieläintarvikeliikkeistä.


