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llmestyy humihiussa. Lehleen hrko eiu aineisto
tulee toimittaa toimitukselle 1.4. mennessa.
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'Hyvaa ja Menestyksekisu Uutta Wotta
2010!' Kannen kuvitus oraafnefl suunniteliia
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Toimluksen teveiset NapapitilE! Uas. lukien) Niina, lkssu
/(to, kkssu Jaki, Aru, ssu Poiu. ssu Peto, atu Nero ja Kati.

Tdmdn lehden mytitd voisimme viettaa yksiwotiss),nttereite tadlla Rovaniemen uudessa toimituksessa. Vuosi sitten
tiihiin aikaan olimme kokoamassa ensimmdistd lehted, tuolloin tosin vield Kettumaen Katin awstuksella. I€hden teko on
ollut mielenkiintoista ja mielestdmme olemme saaneet lehdestd

varsin laadukkaan seuralehden. Uudesta ulkoasusta ja sisdlliiste olemme saaneet positiivista palautetta lrnpdri Suomen.
Kiitos teille! khti Iehdelte olemme plrkineet jakamaan taittamisurakkaa pitemmiille aikaviilille ja tiissd on ollut suureki
aruki se, ettd olemme saaneetjuttuja kasaan heti tapahtumien
jalkeen. Kiitos mytis siita!
Talvi on tehn)'t tuloaan tenne pohjoiseen jo hyvdn tovin.
Potlarilenkkejd on pedsslt tekemaan koirien kanssa ja hiihtemaan on itsekseen paesslt Ounasvaaran ensilumen ladulle
jo monta viikkoa. Juuri tiiniiiin keli on kyll6 ollut harvinaisen
loskainen ja ikivdn harmaa, mutta kdvin silti kokeilemassa
uutta potkuria, jonka luultavimmin hankin temiin koeajon jelkeen. (MDji te kiero veto antaa janniii vempeleild koekilttii6n ja saada ostajaehdokas hurahtamaan.) Toivottavasti talvi
tesu kaynnistyy koko maassaja sita myiiten saadaan vietyii liipi
kaikki suunnitellut kisat. Toivotan kaikille menest),ste ja onnea
omien tavoitteiden saaruttamiseenl
Rovaliemelld
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VALJAKKOURH€ILUN LAJILIS€N55I
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YbM:talat mavah,lltls
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Malsaessasi misla ddothma$i Uyu&
viibnumema! Sinulla 0n oltsva erillinen pankkiyht8ys, kirjautmislilash paesd slonan

ainoaslaan valialkohiihdon ja

-abn han-astjs- lai
abkasluokat). Lisenssin voi lunaslaa ainoastaan

nro 356-0369858-X

VLJL:n iesenseuraan luuluva henkilo.

Henlili ldla 0n oma valuutus joka korvaa
myds urheilwammd rnaksaa lisenssin man

Lisenssin valuulustausi on
1 S 2009- 31 8 2010

Lllton lisenssllill

ol

Nordea 142630-121671
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vahluuh€lh
(sls. WL-bNi)
. Kilpailulis. ihan vahJduna
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ESDRA:0 kv.

valuuluks8lla
vahutusta

Hardshialis. ilrnan
(sis.

e

Ta rlan

Sporiirch'stedin pssa se 0n voimassa niifl kauan

hpatrrmavakuutuseht0ja vuodela

h,nnes maksaja toisin ilmoitlaa.

kourheiluliilon kaikki laiil oval valoutrl$en piidssa.

sallisen hson klpailun. ei SM-, EM-, MM- tai
muita arvoklpalluia.
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1. Henkildtiedot TeyU henkilotiedot ohjeiden

tiii

3. Hyv&syminen: Tarkjstavalitsemasi lise0ssin

toirnesla jariestettyihin hlpailuihin (p0ildculsena

liity-

vien mafiojen aikana kaiklialla maailmassa. Vakuu-

Tapaturman hoitokuluista vakuutuksenoth-

mukaisesli.

vaadihan iokaisena klpailijalta, ioka osallistuu Suomen Valjakourheiliioiden Lii[o ry:n

luissa la haqduksissa seld Mihifl vali[omastj

ialla 0n 50 euron omavastuu iolaisessa vahinkotagauksessa valuuteiun hoilokuluien osaia.

2. Useossitedot Taidsta he0kilolietosi

urheiluvaluutuIsen VULrn jesenseuraan kuuluvi[e ia WL-lehden vuosikenan. Krlpailulisenssi

VahruUs on voimassa urlpilutoiminnassa. kilpai-

http://wwr.vul.f[4isenssi.hlm

€
(yain kansallisessa lisenssisse). Usenssi $sal

VakuutuIs€n osuus lisenssimalsusla on 12,m

2m4. lhliak-

twii matcluluia.

lis€nEsi [etin kaulta:

N/IIN SMT LISENSSIN

20e

vakuutukserla:

urheiluvakuutuks€sr sovBleban y$ityis-

tuks€sh ei ko{yala

Luasla

wL]dt)

DlDlissnssi

5o10316

tustodistJksefl liiton tdmislmn. Todistus klrjataan

32€

wL+fti)

.
.

vakuubsta ja toiminaa valuutusyt ionse vakuu-

Harrashialis$ssillii saa kilpailla yhden kan44

vain Nodean v€rkopafl lddin.

Ja

valitse

sinulle soveltuva lisenssi seka lisenssiseurasi.

li€dot ja tutustu tuoteseiosteeseen ia rdhutusehtoihin. Valuutusehdol 0o tryvelsyttiva
ennen hin siirM kohhan 'Maksaminen'.

4. Mal$an

Valouluksen korvaussummat (50 € omayastJu)
invaldneetli kerhkorvauksena 20.000 €

.
.

vamman hoitokulLrt 5.000

€

\

YUL

nen: Iulosta tai hjleflna lasku.
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SULANMAAN 5M-KISOJEN
KU LTAM ITALIST!T HAASTATTELUSSA

Teimme kaikille syksyn sulanmaan SM-kisolssa Puijolla, Jamilla ja RiihimdellA kultaa voittaneille
haastattelun heiddn valmistautumisestaan, kokemuksistaan ja tuntemuksistaan saayutuksensa
jalkeen. Samalla toimitus haluaa onnitella kaikkia kilpailuissa menestyneiE!

P SM.VOITTAJILL€
eroia omassa ia / lai
O Kuka olet? l(oira?
o 0liko
koiran subriluksessi oiiuien vililli?
6 Millainen kisalaite sinulla on?
lvkkisil radasla?
valmistauduil lahin SM-kisaan?
o Mili
5 Miten
o Mila SM-kulta merkilsee?
O Milen kisa mieleslisi sului?
o Tulevaisuus?
PI KAGALLU

SM.KULTAA KOIRAPYoRATLY (BWl JA T.KOTRAN XIRnV 1rn;,
SM.HOPEAA KOTRAJUOKSU (CW)

O

Olen Maria Viitahalme. Koirani on lkssu t-eri

@ Kisasin Bianchi-merkkiselld nraastopliirdlld. Jdmilld
Kickbikella.
(O valmistautuminen kisaan oli aika epdonnista, silld pari
viikkoa ennen Kuopion kisaa kaaduin rullasukilla ja olkapee meni sijoiltaan. Mukavaa oli, etta sai olla sairaslomallaja
kotona koirienja Markon kanssa,joka oli m1-tis sairaslomalla
kaaduttuaan vetotreenissd molempien koirien kanssa. Silti
oli onni ettei kette tarvinnut pitiie kuin viikko kantositeessii.
Tosin kun edellisen kerranjouduin pit:imden ldtte kantositeessii useita viihkoja, juoksulenkit koirien kanssa onnistuivat ykikiitiseniikin. Vajaa viikko ennen kisaa sitten kokeilin
p)stlnkti kiipeemean pytirin selkdln ja kest?iiikri olkap?iii ajamista. Jamin kisaan oli huomattavasti helpompilehtei kuin
viikkoa aikaisemmin olleeseen Kuopion kisaan, kun olkapdd
ei kipuillut endd niin paljon ja kaatuessa en olisi pudonnut
niin korkealta kuin p1'tiriiillessii. Teimme Lerin kanssa 1'hden
vetotreenil e[nen kisaaja meno tuntui ihan hlvdltd.

O Kisa sujui loista\"sti lahtiikohtiin nahden. Kl,seessd oli
krin ja minun ensimmeinen SM-koirapltirhily ja mitden
odotuksia ei ollut. Jamin kisa sujui todella hwin koska en itse
asiassa uskonut, ette meillii on mahdollisuukia kolnrenjoukkoon lorn mukana oli niin kovia menijiiitd.
@ Paransimme vauhtiamme vield sunnuntaina, jolloin olosuhteet olivat hineat L-un oli mdrkidja liukastaja sehin oli
tiet)sti mahtavajuttu. Jdmilld paransimme aikaamme omasta
ennrtyksesta yli 40 sekuntia.
@ Kisarata oli mieleiseni vaativine nousuineen. Jamin kisarata oli hlvdssi kunnossaja mielSmys rataa kohden taisi
muuttua positiivisempaan suuntaan kun kerrankin kulki
lgseisellii radalla. Useimnriten Jemillii on tullut epdonnistumisia ja pliirdlld olen us€asti kaatunut.
@ Kyllii se suomenmestaruus tuntuu hienohaja kvikin oli
t)g'teinen kun saienemmin herkliuja ja jopa 6)tekaklua.
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Toinen kukamitaliJdmilli tuntui uskomanomalta ja olen Lali$a
todellal,lped kun pienija pippurinenjdtkd menee niin lujaa,
@ Tulevaisuudesta on vaikea sanoa etukateen miteen eli katsotaan pdivd kerrallaanja toivotaan, etta koiratja its€ pysln
terveeni. Talvella varmaakin hiihdelldin koirien kanssa muu-

tamia kisoja jos lunta )lipeens'i tulee tdnne eteEen.

HARRI HATUN€N, OPKY
SM.KULTAA KOIRAPYOBAILY (BMI

O Harri Hatunen, 33 v. Dobermanniarttu Deep Delight
Catchy Cathy "Cami" 4 v.
O ltse rakennettu etujousitettu maastopytird, joka on rakennettu crosscountry? ja maastopyiiremarathonia varten treenija kisapyiiraksi. Vetolaite on kuukausi ennen kisoja rakennettu ja omaa suunnittelua oleva. Narun liilstyessii s]stecmi
nostaa narun yliis pois eturenkaasta ja koiran takajaloista.
O ltse ajoin vaihtelevia r-4 h maastolenld(ejdja olen ajanut
maastopyiirdkilpailuja kesiin ajan. P?iiiharrastus on maaslopyiirdily, joten sitd tulee harrastettua ympdri\uotisesti.
Koiraa on treenattu monipuolisesti n. z kk ennen kisoja
kesetauon jiilkeen. Irtolenkkeje itse metseteitii pyiirdillen
koiran juostessa mukana, voimatreenid, nopeustreenid sekd
pyiiri ii vetotreeneja.
O Hr/in meni. Camia ei tartte koskaan pyydelll antamaan
kaikkeansa, vaan se tekee sen aina. Its€lliikin tuntui Lulkevan
ihan hyvin. Yleisesikin kisat menivet hlvin, jarjestellt
toimivat.
lO tauantain ldhdiissd sattui ainoa pieni ktimmdhdls, kun
Cami juoki risteyksess?i melkein suoraan plin ratanauhoja nousuosuuden lopussa vaikka huusin oikeaa. Siinii k?iytiin plsdhdylaissd asti. Muuten ei virheitd tullut itselld eiki
koiralla. Omat jalat tuntuivat sunluntaina paremmilta kuin
lauantaina. Sunnuntaina alun 2 km nousuosuudella riitti
paremmin voimia aunaa koiraa. Koira tuntui mytis menevdn
parernmin sunnuntaina vaikla aika olikin v?ihiin hitaampi
kuin lauantaina. Hitaampaa aikaa selittli mytis keli.
Toisaalta lauantaina liihdettiin vasta 4 minuuttia edellisen
koiran perd6n poisjdinnin rtoksi ja sunnuntaina
pddstiin normaalilla minuutin aikavelillii liikenteeseen. Cami
myiis parantaa monesti toisena peivenh, koska rata on tuttu.
@ Rata oli profiililtaan hlvi SM-radaki, tarp€eki vaativa.
Pohja oli aika kova, mikd voi olla paha koirien tassuilleja
kynsille. Loppuosuudella piiiisi myiis kunnolla vauhdin
hurmaanja koirakin nayfti nauttivan, kun sai painaa minki
pddsee ja viihiin ylikin. Rata oli jouheva, vauhdikas, vaihteleva ja koiraa motivoiva. Jarjestejille taloy antaa tunnustusta
hyviistii radan merkkaukesta ja maalialueesta, jossa ei turhia
tilanteita padss]'t s,'nt)'rneen.
@ Se merkitsee parin luoden tavoitteen teytymiste.
Vuonna 2oo7 osallistuttiin ensimmdisen kerran koirapyiirdilyn SM-kisoihin vailla tavoifteita, toisin sanoer tavoite
oli saada tulosja pystyd kahden piiivdn suoritukseen. l'llatykeki ajettiin hopeaa, mikd sitten sai asettamaan seuraavaksi modeksi tavoineeksi kultamitalin. zoo8 kilpailut alkoivatkin h1vin, kunnes ensimm[isen piiiviin hyvii johtoasema
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vaihtui velinerikkoon toisena piiivane 2 metrin ajonjhlkeen.
Pettlmys oli kova hlvdn valmistautumisen jdlkeen. Ndihin
2oo9 iuoden kisoihin tultiin taas voittamaanja valineet ja
valmistautuminen hoidettiin siten, ettd virheille ei olisi sijaa.
Onneksi kail&i meni h],vir ja tavoite saawtettiin. Meille
t6ma mestamus merkitsee paljon.
O Camin kanssa vetohommiajatketaan nlt talven hiihtokisoissa tavoitteena hlvet sijoitukset. Pikkuhiljaa aletaan treenaamaan perheen toista dobberinarttua (telu hetkelle 10 kk)
Sonaa vetokoiralsi. Pienten kokeilujen perusteella siite voisi
sellaiseksi ollakin. Sonan kanssa tavoitteet asetetaan sitten
mytihemmin. Camillakin kuitenkin on vielii muutama veto
rtosijdljelli. PdAasiana on tietenkin pitee its€nsd ja koirat
siine L-unnossa, etta niiden kanssa voi urheilla.
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PATRIK KOCH€R
Sil.KITLTAA KOIBAJUOKSU 14-16 % (CilJ/CwJ 14-16l
O Patrik Kdcher. Koira on X- rotuinen Happyja toimii minulla
sglui canicrossissa etti kahden koiran (neljdn koira n ) sarjassa.

o_

tl

Uarjoittelinjonkin verran ennen kilpailua ja juuri edellisend pdivdnd
ennen SM kiloailuia oli CooDer-testi koulussa.
O Se sujui hi'r'in ierrattunijuuri riiklioa ennen

hr
--

ollutta Jdmiidrven kiloailua.

)

=4xt$1
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I
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Rata oli haastavaja mdkinen. Se poil,r.kesi edellisistii radoista.

merkise minulle aika paljon.
Tulevaisuudessa ajattelin jatkaa valjaklourheilua seki canicrossia.
Se

MIIKKA KETTUNEN
SIII.KULTAA KOIRAJUOKSU 17-20

,,.
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u lGilJ/CWJ r7-20)

O

Olen Miil*a Icttunen, Helsinkildinen nuori mutta nlt Pansiossa laivakomennul<sella. Se
miten n),t ajauduin tahinjuttuun on oikeastaan tlttiilstevni vika. Michela oli kiilnyt kipaisemassa viimeruonna Beben kanssa SM Junnustartinja aikoi startata tenekin ruonna. Ajattelimme ettii voisihan sitiijostain lgidisti lainakoiraaja menni yhdesrd. tainakoirani kisoissa
oli oarirtohas Dobermanni ums Biibie's Garden More Please kotoisammin "Manu".

@'-

')

@ Oma kuntohn on ihan kohtuullinen koska armeijassa tre€naan itse piiivitt?iin,

mutta koiran kanssa ehdin juosta vain kerran ennen kilpailuja.
trlit<;ian yhteistydn riemuvoino tuo juoku ei ollut muua ftilpailu sujui omalta osalta
h1vin. Koira oli vielii kokematon, koska tamd oli meid'in molempien ensimmdinen
canicross startti, eikd kumpikaan oikein tienn)'t miten homma etenee.

@

")

o.
@

H

Rata olihaastava, meet olivat raskaita seke yld- ettd alasuuntaan.

oliplistd maaliin rankan maaston takia.
SM-kultaa en lehennli tavoinelemaan mutta olihan se tdlle kisalle iso plussa.
@ Tdevaisuudesta en osaa lield sanoa, pienli painostuta on ollut tietylli
taholta jatkaa mutta katsellaan ja odotellaan.
Staftissa ainoa tavoite

O

Kuva Hannu HeinAmaa

MARIKA TIIPERI, RPKK
SI{.KULTAA KOTRAJUOKSU ilATSET (CW}
O Olen Marika Iiperi. Koirana on l1'hltkarvainen sakanseisojauros tore,
ioka on iiltdln z ruona-

KLtm

o$

Xisaan valmistauduin juoksuttamalla koiria irtija tekemelh vdlill5 vetotreeneje
niin juoksemalla Luin ki}l<arillakin. \4imeiset pdivet ennen kisoja lepiiiltiin ja
kerJttiin voimia kisoia varten. (varsinkin juokija ker?iili : ) )
O fisa menihl'un ji koiran juoksuun ol'en ffiiiinen. Juokija olisi voinutjuosta
plrremminkin. Varsinkin ne ahmaet eiki vainjarrutellaja kiehiiii koiraa vetemdstS.

Lea Ha;,nEde

I

Et

I

Kisarata oli hy^,d, vaativa ja haastava. Erityisesti ne vauhdikftaat a lamaet
toivat haastetta ia vaativuutta kisaan.
O Stl-tult, oriprttinto tehd)sta qviiste koirien kanssa. Se antaa itselle tsemppie
ja uskoa niin koirien kuin its€ns'ikin treenaamiseen, Ainakinjotain on tullut tehtyd
oikein treeneissd kesdn ia alkusyksm aikana.
@ sykq,n kisojen jiilkeen aletain miettimdan noita tulevan talven treeneje ja
koitokia. Sulanmaan kisojen osalta toivon, etta ensi vuonnakin voimme koirien
kanssa osallistua ainakin canicross-kisoihin s€ke mahdollisesti myds kirrykisoihin.
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MARKO VIITAHALME, KVKS
slt.xuLTAA KoTRAJUOKSU ilIEHET (Clll

A

O

o

Olen

Ma*o viitahalme ja koirani on Lkssu Jope.

O Kisaan valmistautuminen oli heikohkoa kun olin kolme kuukautta sairaslomalla
ja kuntoni oli surkea- Onneksi koiraurheilussa koira merkitsee suo tuksessa todella
paljon. valmistautuminen olikoirien pissatuslenklejii ja hiillkiiiimistii.
O Kisassa ensimmdinen kierros menih],vin, mutta toisella kierroksella sippasin
totaalisesti eikii Jope jaksanut ened raahata minua mukanaan. Kiitoket seurakaveri
Kososelle luoro-\'edosta, joka motivoi Jopea jaksamaan.
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Jemih kesdkisat I kLNa Lea Haanpaa

O Kisarata oli h!./i, iossa neljl haastavaa kohtaa kierroksella eli alameet. Yliimeet
olivat mahtaria ensimmdiselli kierroksella L-un \ieli jakoin juosta.
(0 SM-kuha oli kiva voittaa woden tauonjalkeen, kun viime monna hrli pronssia.
(it Tulevaisuudcssajatketaan koiraurheiluaja toivottavasti isentiija koirat plsyvdt
ehjinii.

V€IJO KOISTIN€N, RIMA
SM.KULTAA KOIRAJUOKSU
Q

lll EHEI

lT (C}lV .r(tl

VETERAAN

veijo Koistinenja bordercollie Juju
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@ Ykkiisla.linamme on agility. Koirajuoksua tulee harmstettua sulan maan aikaan

@ Kisa sujuiodotukiin nlhden ylikanttiin. Oma sairastelu qys-lokakuussa oli
epdvarmuustekijd oman kunnon suhteen, mutta se ei naemme sittenkdin (ainakaan ndin \,hyellii matkalla) pahemmin vaikuttanut kisasuoritukseen.
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juokemiseen kuuluu ylii- ja alamiiet,
kisarata oli mielestini haastava ja h1"id.

@

l

f

enemmdn tai vdhemmdn koiran nuppijumppana. Juhannuksen jiilkeen aloitamme
sddnntillisemmdt lenliit peamdirenii lokakuun koirajuokun SM-kisat.

Maastossa

I
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Haaste ensi !uoteen...
O Tdsse on viisimotta samalla kaavalla valmistauduttu sykslr koitoksiin. Eikiihdn tulevaisuus kulje samoilla urilla. Sikiili mikdli teweys itselleja koirilla kestdd.

kuva Lea HaaDpaa

C€VA AIJALA, SPL €TCLA-OULU
SM-KULTAA KOIRAJUOKSU NAISET VETERAANIT (CWv,r())
Q
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iilata ia siperianhuslguros

@ Aloin opettamaan Nikania valjaisiin viime kevdindja kun homma alkoi toimimaan ajattelin
ett6 qt te),t!}'alkaa kohentamaan mytis omaa kuntoa. Hiljalleen sitten treenien mldrd lisddntyi.
Juoksimme keskimiiirin kaksi-kolme lenl'rkid viikossa ja siihen pddlle vield muu treeni sekii Nikanin ette toisten koirien kans,x Qiickbike- ja sauvarinnetreenit, pidemmiit patikointiretket jne.).

O Kisa sujui ],llStteven h)"/ir. Nikan teki tdita todella hlvin koko matkan ja emdntikin jaksoi
jopajuosta koko matkan :)
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Rata oli mukavan vaihteleva ja erinomais€ssa kunnossa

(ei kuoppia tms. mita olisi pitdnyt varoa).

O

r-l

Beanaruoktu Nikan

Jyrkit alamdet olivat aika haasteellisia.
sM-kulta oli todellinen i'lliiqsl Sen merkitp on suuri, silli \symiksessii on ensimmdinen

SM-mitali WL:n kisoissa. Oman lisdarvon tuo myiis se, ena saalutin sen ensimmlisen siperianhuskvni kanssa ioka iuuri ennen kisoja saarutti kisoihin vaaditun idn.
@ tuleJaisuudessa on tavoitteena nauttia Nikaninja muiden koiriemme kanssa eri valjakkourheilulajeista. Pdllajina meilli on (ainakin vielii) valjaldohiihto, mutta sulanmaanlajeihinkin osallistutaan yhtii innokkaasti. Haaveena on myiis pddsta jossakin vaiheessa osallistumaan
valj akkoajokisoihin.
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Minna Viide vetokavercina toinrilat Bergiordefs EZT Odinja
BrAndy molemmat lyhltkawaisia sakanseisojia.

Kwe Ka\ko Ruokolanetl

O

Ilenopelin?i toimii maastomallinen kickbike.
Kisaa; valmistuin teslaamalla edellisenii keskiviiklona miten hsin koirct
iuoksee rhleen I'un ne on ll*etnnd seisingi116.
O Koir;tjuokivat moitte;ftom;sti, mutta suht. kokemattomana
kuskina minulla olisipaljon parantamisen varaa. Jamra tuliturhanliin paljon

O

ki\teth'e mutkis.sa.
@ Koiiat juoksivat toisena kisapdivdni paremmin, mikii

ei kuitenkaan

niilqnl.t ajassa, koska otin mutkat rield enemmdn jamrlla kuin ensimmiiiseni

Diir';ni.

,IF

@ Kisarata oli nopeu.la hpdssi kunnossa. Oli mukava kisata hpiilld baanalla.

O SM-kult., niin kuin muutkin Sll-mitalit ovat aina erittdin hieno
saamtus ia aina mvtis kovan trtn tulos.
G) ganastuksen parissa menen pdivdn kenallaan toivoen ettl terveene p)sytein,jotta voin plrkia niihin tavoitteisiin jotka on asetettu vuonna 2oo8.

TE€MU KAIVOLA, KVKS
sr.KlrLTAA 4.t(OrRAl{ XlnnVAUO. (+n)
O OIen Teemu Kaivola Kan8asalta. Kilpakoirat ovat lintuloiraristeltl'ksid ja ne ovat Yhta lukuunottamatta Powerline-kennelin
kasvatteja. SM-mitalivaljakkoon kuuluivat tella kertaajohtajat Powerline lateja Powerline Olkkuja pycirdkoirina repivdt
Powerline Oiva sekd tsekkivahvistus Na!'aro.
@ Kilpailuvdlineend oli kolmipfiirdinen kirry',joka oli Jiimin SIrl- kilparataa ajatellen suunniteltu ja rakennettu. Uudistuket
v€nhaan verrattuna toimivat tosi h),vin, vaikkakin ajaminen tuli vdhln vaativammaksi. Ensi sykyksi tehdaen taasjotakin uutta.
@ Kilpailuun valmistauduttiin l.,ahdeksan viikkoa,jonka olen aikaisempien sykyjen peruste;llaiodennut riittavaki. Nlt oli
kuitenkin vdhdn eri asetelmat, kun kilpailu oli kaksipiiviiinen. Koiria treenattiin kotona mtinkijiillii ja kilparadalla kiltiin
Dari kertaa aiamassa nooeat harioituket kdrnllii.
@ Kilpailu meni suunnitelmien mukaan. Ensimmlisend pdivdnd tuli yki ohitus.joka on aina suuri riski. mutta se meni
mallikkaasti ilman ongelmia. Tavoitteessa oltiin, eli pidstiin toisena phivend starttaamaan ensimmdisend. Toisenkin p
i!!r'dn ajo oli puhdasja tuloksena saatiin pokata vkkcissija.
@ tauantaina parannettiin omissa nimissii ollutta rataenndtystd sekunnilla. Sunnuntaiaamuna meinasi paniikki saada vallan, kun toinen johtajista ontui. Onneki slT selvisija tossuttamalla ongelmasta pldstiin eroon. Samalla selvisi tossun vaikutus
vauhtiin; jeetiin nimittiiin sekunti edelliseste pdivdstd. ; )'ltteenvetona voisi sanoa, etta harjoituket olivat onnistuneet h,'!,in
kgska kahdessa kisapdivdssii eiollut mitddn eroa. Koirat tikkasivat minki kerkisivdt ja mind potkin minkd pyst-vin.
@ Kilparata on erittiiin h}ad. Leveytd on riittivdsti ohituksia varten (paria paikkaaiukuunottamatta )ja poliion turvaltinen
koirille. Lisiilsi mittaa on sopivastija vaatiwutta sen verran, ette jlyet erottuu akanoista.
@ fylle Sl't-kuha on aina kovajutiu. Henkiliikohtaisesti arvostan sitd ehkiijopa enemmdn kuin tahikisoista saatua,
koska pidiin 4R:id pddlajinani. Sulanmaanlajeissa pyst)'n vaikuttamaan

.lI

lopputulokseen enemmiin omalla
panoksella ja jatkuralla varusteiden

kehitteldle.
Tulevaisuudessa tavoitteenani
on kawattaa valjakon kokoa Oue
painoa), jotta olisi mahdouista pe!lete
mytis talvella nelosen sprintisse.
Toivottarasti kokoasiaan tulee helpotusta ensimmdisesti K-nine-pentu-

@

eesta,

joka ndki pdivdnralon all-us1'k-

systa. Peepaino tulee pys,,rneen

silti

sulanmaan lajeissa eli 4R, 2& rR ja
ehki jopa koirapydniily'i ensi
sykynd. Pi&iissii juokussa toive olisi
pdaste edustamaan Suomea sulanmaan MM- tai EM- kilpailuissa.
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JUKKA HEIKKON€N, SISUVA
Sm.KULTAA 6.KOTRAN

(O Jukka Heikkonen, Ileinolasta. Koimni ovat alaskan-
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husly-sekoituksia, Anu Jaakonsaaren johtajakoiran jdtkel4isie. Kisassa johtajakoirina olivat l(aunotar ja Kulkuri.
@ Irsc rakentamani 4-pyiirdinen alumiinitrdrry.
G) Eritriste huomiota kiinnitin viimeisen kilometrin nousuun,jota varten tein kovia makitreeneje. Ennen kisaa
kivin ohkolassa pari kertaa aiamassa vauhteja kisakdrrylld.
@ Kisa sujui loisiavastija koirat jaksoivat hyvin loppuun
asti.
(O Todella tasaiset ajot kumpanakin pdivdnd.
G) Rlta oli mielenkiintoinen, paljon tiukloja kurveja,joissa
on keskitlttrve aiamiseen ia koiriin.
Se keioo siiG ettd alkusykyr treeneissa on onnistuttu

O

hwin

'

ia ollaan oikealla tielld.

@ Toivottavasti paljon hlwid kisoja edessd.

PASI H€INONEN. L-sVU
slt.xuLTAA S.KOTRAN rinnVLto. |anl
(O Nimi on Pasi Heinonenja koirat ovat lintukoimristeytykiii. Jiimillii valjakossa juoksi pareittain lueteltuna johtajista alkaen: Leksa-Poju, Iaku-Lippe, Salla-Sepi ja
Onni-Oskari.

@ Kilpailussa oli alla Traczerin nelipy<irdinen kisakdrn.
@ Srrsharjoittelu on tullut toteutettua vanhaan malliin

ilnan varsinaista valmistautumista kilpailua vanen.
Kilpailu toimi vain harjoituksena muun s$'sharjoittelun
lomassa tarjoten hieman erilaisen irsykkeen koirien elimisttille kuin mitd kotioloissa on kyennlt toteuttamaan.
O Koirat olivat fysiikaltaan kokolailla sitd mitd niiden
oletinkin olevan tdsse vaiheessa kautta.
€) tauantai meni v6han sedtemiseksi. Yhdessi riste)'ksesse
kidntymissuunta oli hieman katveessa ja koirat lukivat uraa
aluksi vddrin. Siiud vauhdissa koirat eivdt ehtineet korjata
riittdvasti suuntaansa ja ajautuivat aitaa vasten hlpeten
lopulta sen yli vdlttedkseen tiirmdyksen. Sotkujen selvittelemiseen kului tovi. Sunnuntai oli puhdas suoritusja koirat
vaikuttivat hwin Dalautuneilta edellisplivdstd.
@ ri"urn"tt, t-t isopivalta tdhdn vaiheeseen harjoituskautta ja vallinneeseen ldmpiitilaan ndhden. Alustaltaan
Jemin urat ovat koirille turvallisia mviis kovassa vauhdissa.
lD Kokolailla merkityksetiin. silutu;te koirien harjoittelun lomassa.
@ Toivottavasti saa tehty?i onnistuneen harjoituskauden
ja pddsee hryiissd kunnossa olevalla porukalla SOC-kilpailuun,joka on ndilld niilgnnin tulevan kauden pedtavoite.
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KOI RAPYONAI LYN 5 M.KI LPAI LUT
Vauhdikasta koiraurheilua Kuoplossa/ Kilpailijat saivat tutustua aivan uusiin
kisamaastoi hin kun Kuopion Palvelus- ja Seurakoi raharrastajat jerjestivet
P u ij on u pe i ssa maastolssa koi rapyorai ly n SM - ki Ipai I ut.

sulanmaanlajien

LJ
I

kisat Kuopiossa oidettiin lokakuun ensimmdiscnd
uiikonloppunaja'koiraptiirdillnsuomenmestaruuk-

sista kilpailtiin samalla neljennen kerran. Jarjestelyiste vas-

tasivat telle kertaa Kuopion palvelus- ja seurakoiraharrastajat ry:n valjaktourheiluryhmiin jdsenet ja kisakeskuksena
toimi Antikkalan laskettelukeskus. Kisareitti kiemurteli Kuopion ylpelden, Puijon, maastoissa. Reitti kulki luonnonsuojelualueen keskelld lehtimetsan ja j-"-keven kuusikon suojissa.
Kuopion liikuntatoimi jdrjesti kisareitille tarvittavia aitoja,
joita ensimmdLisen kisapdiviin jiilkeen lisiittiin reitir vaati
vimpaan kohtaan, missd koirakko eteni menomatkalla yldmiikeen ja lenkin kierrettyd alamdkeen. Aitojen ansiosta velikohtaukia kahden koirakon kohdatessa ei pdlsslt sattumaan.
Spon-soreina kilpailussa toimivat limmikkikeskus Viiksi,

Fortesport

sekii

Irmmikkiasema.

Koirapyiiriiilln SM-kilpailu ajettiin kaksipiiivdisend, jolloin
peMen yhteenlasketut ajat ratkaisivat kokonaiskilpailun voittajan. Kisan yhteldessa kdltiin mf iis kansalliset kdn_'!'ajon, koirajuoksun, sekd koirajuoksun harastussarjan kilpailut. Harastussarja plrittiin tekemdin mahdollisimman helpoksi ja kiinnostavaksi uusille harrastajille ja lajin kokeilijoille. Kilpailuun
ilmoittautuminen onnistui vield paikanpiidllii. Matka oli selkee ja lf,hf't r,8 kilometrin rata )'htene kierokena. Osanottajia koiraplrirdil.rr SM-kisassa oli aikaisempien ruosien tapaan
harmillisen viihdn. Reitille liihti miesten sarjassa seitsemdn ja
naisissa neljii kilpaihjaaja lisdki muutama peruuntuminen tuli
viimehetkilld. Yhteensd Lihtiijd viikonlopun aikana oli kuitenkin nelisen\mmentd.
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Ensimmaisene kisapiiiviind, lauantaina, siid oli mainio
sykyisen pilvinen ja sopivan viiled vauhdikkaaseen koiraurheiluun. Pdivdn nopeimmal ajan polki hirmuisessa slyshrnnossa ollut Maria Viitahalme siledkarvaisen saksanseisojauroksen lrvin vauhdittamana. Maria piihitti nopeimman miehen
rz sekunnilla, kun naisista toiseksi nopein jdi jo zt sekuntia

Ma

asta. Miehissii taisto Suomen EM-edustajien Tero Halosen

ja Harri Hatusen viilillii oli tiukkaa. Tero ja Esteri olivat laua.taina kolme sekuntia Harriaja Camia nopeampia.
Toinen kilpailupdivd oli )'htd yesisadetta ja sunnuntaina
satoi normaalin lokakuun kuukauden vesimddrd. Keli ei kisoja
peruuttanut, mutta kilpailijat joutuivat panostamaan erittdi[
paljon seki itsensa ette koirien lemmittel}}ll ennen reitille
liihttiii. Maria Viitahalme kd1'tti kunnon koiranilmaa htvdkseen ja ajoi ajan, jolla piti pilkkanaan muita. Peiven toiseki
nopeimmin ajoi miesten sarjan Harri Hatunen jaeden Mariasta 3r sekuntia! Harrin ja Teron vllinen taisto keentyi toisena kisapiiivdnii Harrin voitoki. Harri ajoi Teroa seitsemdn
sekuntia lujempaa ja rei suomenmestamuden neljdn sekunnin
erolla. Isoja aikaeroja naistenja miesten !'elilld selitti osaltaan
mlkinen ja raskas reitti. Varsinkin sunnuntaina reitti oli paikoitellen kovan sateen \uoki pehmennlt ja upotti raskaiden
miesajajien alla. YlSmiiet suosivat keveite m?ikiajajia ja lopun
pitkissi vauhdikkaissa alamdissd nopeat koirat juoksiut t,iysin omaa vauhtiaan.
Kisoissa oli vdliaikamittaus ensimmdisen r,5km jdlkeen alun
yldmdkiosuuden pddtteeksi. Tdlld etapilla Fortesportilla oli ajolasit palkintona parhaalle yldmdkiajajalle. Sunnurtaina Maria
Viitahalme oli nopein vdliajoissa, johtaen tuossa vaiheessa sun-

nuntain miesten nop€inta Samulia ja Rokua jo rz sekunnilla,
kun miesten voittaja Harri ja Cami olivat r4 sekuntia Mariaa
hitaampia. Lopun hurjilla alamdkiosuuksilla Samuli jdi Rokun
kanssa nopeiden koirien vauhdista teysin hdviten vield minuutilla lis:ii muun muassa Marialle. Miesten parhaan yldmikiajajan tittelin pokkasir"t Tero ja Esteri lauantain nopeimmalla
viiliajalla. Sunnuntaina toiseki nopeimman viiliajan vei Teemu
Kaivola zR luokassa, kaksi sekuntia nopeampana kuin nopein
miesten sarjan koirapyiirdilijd. Huimaa vauhtia pothupydriilld
llimikeen! Teemu olisi tuolla vauhdilla kansainvilisissii lrisoissakin korkealla.
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Koirapl-tiriii\n SM-kisan lisiki ratkottiin voittajat yhden
ja kahden koiran kirryajossa sekd koirajuokussa reitin ollessa
sama kuin pfiiriiilyssd. Pdiviin piiiitteeki

kiltiin lisdki

koira-

juokun

harrastussarjan kilpailu kolmen hengen jouktueviestind.
Kunkin joukkueen hlpailijat awottiin harrastussarjaan ilmoittau-

Juokijoita hanastussarjassa oli yhdekin. Huono, toki
koirille eriftdin hlwd siiii, vaikutti todennikdis€sti osallistujien

tuneista.

mddrddn, vaikka palkinnot harrastussarjassa olivat h)ryat, juok-

sulaseista pyiirdilyreppuihin seki koiranruokiin. Viestin ldhtij
tapahtui yhteislehtiind, joten viestin voittajajoukkue oli se,jonka
viimeisen osuuden valjakko oli ensimmdisend maalissa. Viestin
ldhtti seki kisa sujuivat onnistuneesti.
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Kokonaisuutena kisat sujuivat todella h1vin. Kisareittiii kii-

teltiin vaativaksi, koiran ja ajajan kunnon hlvir testaavaksi ja
mediandlg'qlttiikin kisoista tuli kiitettevasti. Savonsanomat laittoi heti kilpailusunnuntaina koirapytiriilltr SM-kisat nettisiiujensa etusiurn uutiseksi ja hienoja kuviakin oli }gmmenl'unta.
Seuraavana pdivdnd Savonsanomien paperisessa versiossa oli
urheilusiruilla puolen siyrn junu, jossa pedosaan peesivdt 2Rluokan Teemu Kaivola ja x-rotuiset Late ja Olkku, joita verrattiin jamaikalaiseen Usain Boltiin.
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Mlkin€n

Antti M:ikiano

PAWTRCKK€R KARRYAJON
SM.KILPAILUT EOOg
Rovaniemen palveluskoirakerhon blogista (rpkk.vuodatus.netl poimittua...
Rovaniemen Palveluskoirakerhon porukka Tornion ja Oulun vahvistuksineen matkasi lokakuun
alkupuolella Jiimille harjoittelemaan ja kilpailemaan karryajon suomenmestaruuksista.
Kotiintuomisina kilpailuista oli kiirryajon 1-kotran /uokassa SM-hopeaa ja -pronss/,a.
Kaikki nelja RPKK:laista sijoittuivat viiden parhaan joukkoon.
..
suuntasimmc automnre
kohti kohti etelaa. Tdllti kcrtaa suuntana olilat Jinrija
kdr4'ajon SNl-kilpailut. Pohioisesta mukana reissussa
olivat Marika, lkssu:t Sam ja [ore, Anu, ssu:t Peto ja Poju,

J

Vesku, Kati, atu Nero ja lkssu Remu sekd oululaiset vahvistuksemme Maija, Ikssu:t Karma, Max ja Frodo. Pitkin ajomatkan
jiilkeen perille saaruttuamme suuntasimme heti koirien ulkoilutuksen jiilkeen Jlmin hiihtoputkelle L:uuden jiilkeen illalla.
Tuntui hieman hullulta makaa hiihtemisesta putkessa kun

juuri aamulla olimme lehteneet Rovaniemen lumisista maisemista, mutta kun veri vetdd ladulle niin... Hiihdon jilkeen

kiivelimme vielii koirinemme kisaradan ldpi. Varikloalueella
tunnelma oli kuin partioleirilld konsanaan, kun alueella paloi
muutamia luotioita ja ihmiset istuskelivat tulilla rupatellen.
Olihan se ihan mukavan ndktiisti leirieldmdd, mutta ei ihan
meidan juttu... Oma majoituksemme oli noin viiden kilometrin
pddssd maalaistaiossa, jossa yriryimme mytis toul<okuun Jimin
reissulla. Maija koirineen saapui suoraan talolle mytihemmin
iltasella. Majoitusseurana meilli olivat lisdki Markus ja ssn
Blanca Janaldelasta.
lauantain kisapeivii vietiiu lipi paltasytin jiiljiltii koralla
radalla. Ensin kisasirat koirajuoksijat. Maijaja Max voittivat harrastussarjan ja Marika ja Lore totuttuun t yliinsd naisten kisasarjan. Koirapyiirdilyn jdlkeen alkoirat kirryajon SM-kisasarjat ja
niista ensimmeisend r-koiran kdrryajo. Suoritusten aikana koettiin monenlaisia tilanteita, mutta isommilta havereilta onneki
viltlttiin. Ensimmiiisen piivin suoritr*sien jiilkeen Maria ja
Leri johtivat neljdn sekunnin tunin, lraija ja Karma olivat toi-

ja Poju kolmantena kaki sekuntia jiljessi ja Vesku
Samin kanssa neljdntene kolme s€kuntia Anusta ja Pojusta. Koko
s€na, Anu

kdrki siis 9 sekunniu sisiilld! Kati ja Nero olivat \iidentene reilun minuutin kirked perlssd ja Eeva & spu Xinon sitten heiddn
peressaen 28 sel-untia.
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jilkeen oli ruorossa koirien verryttely, putkessa hiihsen periiin

ja shoppailua pu&en urheiluliikkeessii ja rieli

pieni kiivelylenkhi koirien kanssa. Ruokailun jdlkeen saimme
juoda taas slntterikahvit kuten aiemmin s]'ksyllii Rokmlla, silli
nyt oli Markuksen ruoro vanheta. Illalla saimme lisriksi saunavieraita kun Ritu handlereineen saapui saunomaanja "foamrollairemaan" kansamme.
Sunnuntaina aamuyiista oli taivaalle ilmest)'nyt pilviii ja pakkanen oli vaist),nlt. Rata oli kuitenkin edelleen kova. Tdnddn
starttasi!"t vain SM-sadat edellisen pdivin suorituksien mukaan.
Ohitukilta siis vdltlttiin. rR sarjassa Maria ja lavi paransi!"t
edellisen piivdn aikaansa ja varmistivat ndin tukevasti suomenmestaruuden. Maijaja Karma ajoivat saman ajan kuin edelliseni
pdivana ja saivat SM-hopeaa. Vesku ja Sam paransivat aikaansa
nousten Anuja Pojun ohi SM-prossille vain yhden sekunnin turvin, joten Anu ja Poju joutuivat tDtlmeen nelossijaan ajettuaan
saman ajan kuin lauantaina. Anun harmihrs oli kova! Katija Nero
pitiviit viidennen paiklarua, vaikka Eeva ja Xnon paransivatkin
aikaansa hurjasti ajaen sunnuntaina nopeamman ajan kuin Kati
ja Nero. Upea suoritus kaiken kaikl<iaan RPKKIIa - kaikki neljii
viiden sakissa r5 osanottajan joukossa !
Omien suoritustemme jdlkeen katsoimme viel?i zR- ja 4Rluokkien suorituksia ja arustimme 4R-valjakoita radalle. Onnea
Minnalle zRJuol,,an ja Teemulle 4RJuokan suomenmestaruuksista! Ja Ritulle hienosta toisesta sijasta Teemun perdssd!
Kilpailupiiivin jdlkeen Maija ja Madka liihtivet vieti putkeen
hiihtimidn meiddn muiden mennessd siistimidn majoituspaikkaa ja palkintojenjaon jiilkeen l?ihdimmekin sitten ajelemaan
riiden auton letkana kohti pohjoista palkiten itsemme matkalla
muun muassa hampurilaisaterioilla! Minnalle tosin sattui matkalla todella ikiivii haaveri, kun auton eturengas irtosi vauhdissa
ja ma&a jatkui hinurin lgydissii Ouluun, mutta onneki henkilit!?hingoilta vdltlttiin!

Kultam:talist:en haastattelut kuvineen Iatytyuat sivuilta 8-9
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cANrcRosS 5M eoog
Vuoden 2009 Canlcrossrn SM kilpailut on saatu peebkseen ja kilpailut toisen kerran perakkdin jarjestdnyt Riihimeen Agility ry (RimA) voi varmasti hyvilld mielin antaa viestikapulan eteenpein vietavaksi.

) 1f tct,tu,,,t Frfua rd i.,):TAL\,:rL.rliihenijoloppu- rina, kuten myiis ennalkovalmistelujen tutorina toimi jiilleen
t( aan, kun viime sykynd huulena heitetty ajatus uudel- fuitta Kempe. Henen osaava ohjauksensa kisavalmistelujen
I \ leen hausta heriisi viime hetkillii henkiin. Canicross ei takana oli korvaamaton apu meille RirnA:laisille, joten suuret
ole agility seuralle niin koyin tuttu laji, mutta kun homma oli
kiitoket hiinelle.
edetliselld kerralla joter*in opeteltu, niin miksipl ei. Soitto
Liekii tuomarin ennakko%roittelu sanktioista Eikuttanut,
Riitalle (Kempe) ja pikainen tiedustelu, onko uudelleen haku kun koirakoiden ratal<iiyttiiytyminen oli varsin mallikelpoista
ja kaikenlaisilta haavereilta vdlBttiin. voittajia leivottiin taas
edes mahdollista. Sitten unohdimme koko asian ja ylldtls oli
ker"idlld melkoinen, kun Riitta soitti ja ilmoitti kilpailujen tule- useissa luokissa ja mm. veterdanit paestelivet radalle ihan nuo
van meidiin jiirjestettevekemme.
ruuden innolla. Kilpailunjohtajan henkiliikohtaisena "suosikki
nltjo

helpommin

tsempparina" haluan mainita Onni Rankin,joka ro ikiiruoden
tuomalla mahtavalla asenteella sijoittui hienostijunioriluokassa
lualue, jota kyllii harhttiin jo edellisiinkin
SM-hopealle. SM-viestin liihtii oli jiilleen
kilpailuihin. L?ihtiipaikkaa arvottiin kahde,
sykehdl'ttave kokemus. Telle kertaa saal|
?
laskettelurinteen viililld ja niistd sitten valit fu!p6i!$)oL+qa* t^z-*it;
tiin kaikki jouktueet sopimaan yhteisl;hltiiin miki lniv,rmr.li liseturnelmaa
tiin se helpompi fdhinnd hieman tu"?.ul
Ennakkojarjestebt sujuivat

huomattavasti

kerran opihrlla kaavallaja kisapaikaki valittiin fuuttan

ulkoi-

k.r.J^;r".._- <.,,*i, L: +<ey
lulkomaise- 'i, n'- t"r,ll,.-a'* vt c.i*ila Od

tuu Salpausseulle t }?illiseen
maanja radan profiili on melko terdvlpiir-

missd

jouktueid€n jeseret lirltevat uusia

P2,..(; )oka- to ik c.'t L-,-ole^ voimavaroja joukkueen hlviiksi. Niin talteistri yltis-alas menoa. fuihimiien kaupunki 1,.,,4!!4 m,cLJa*a\Cr. a-se-- ldkin kertaa. kun kellot ndyniviit, joskin
osoitti hienon hrkensa tapahtumalle kunnos- r,.
epdvirallisesti, huimia yksittaisaikoja.
ru?vo 59-tri'
tamalla ldhes koko pururadan vielii viimei^4v\-"r' )\'}a'o limpimiit onnittelut kailille osanottajille, tulipa onnistumisen ilo sitten hlviistd
sen viikon aikana ennen kilpailuja. Talkoill a 'i-L,.ka-55r- Sft
^44!fu.
ja
pahimpia
oli toki
monttuja
uria silitelty
sijoitukesta tai its€nse voinamisesta osalseka horsmia

niitettyjo ominkin voimin, mutta kylla

kaupun-

onnistumisen,

gin panostus kruunasi kilpailujen
Oman haasteensa tlmdmlotiseen valmistelutyiihiin

toi

listumisenja radan suorituksen muodossa.
RirnA jatkaa taas arkeaan agiliSm parissa, mutta kulunut

wosi on osoittanut, etta canicross on selvisti valloittanut jo

VUL:n uusi seant6 rajata SMluokkiin osallistumisoikeus monen RimA:laisen sydemen. ltteiset harjoituslenkit ovatjo
vain liiton jiisenseurojen kisaajille. Ihan )mmenettiive peet6's ja ensi \uonna vamasti jo ilmoittautuminen sujuu helpommin, kun kilpailijat tiedostavat vaatimuken parrmmin.
Sen verran uusi rajoitus osaltaan vaikutti, etta'Arpan Enke-

lit" tekivet melkoisen ennakkotyiin valmistellessaan

ldhttiluet-

telot kuntoon, koska valtaosa ilmoittautumisista sisdlsi pienid
puutteita ja epetietoisuutta uusista vaatimuksista. Uudistuksista huolimatta oli hauska huomata, efti osallistujamiiiirii oli
ldhes samalla tasolla kuin viime wonna. Kilpailujen ylituoma-

il

ffir
tf

l4

E

E

t3l
L

pitkiidn olleet ldhes viikoittaisia. veikkaanpa, ettd RimA:laisia
tullaan n:ikemaiin hrlevissa canicross kilpailuissa ja valjaktourheilu siiilyy meilld muutenkin mielesse. RimA kiittde Hmpi
mdsti canicross-kansaa onnistuneesta tapahtumasta. Viikonlopun aikana saatu positiivinen palaute oli mukava saattaa
talkoovden tietoon. Mytts l..ail&j yhteistytikumppanit ansaitsevat suuretkiitoket omasta panokestaan. t.opuksi viele uudet
onnen toivotuket seuraaville kisajiirjestdjille ja arvokisoihin
matkaaville koirakoille.

dn,
v/esrstrarttr

-ffi*1
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"vurt"

to*oti", Onni Ranki iassnMattaszepe Casablanca Blanca"
(om. Lea Haanpad Hdmeenlin nan Seudun yesipelastuskoiTlsla
palkitttn urcteoslaan! Tu loksena upeasli SM-hopeaa useamman
vuoden van he mpEn luoks ijot den pukossa.
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PAVI RALLI N€ N HARJOITUS.
KI LPAI LU POYLI OVAARASSA

E

LAUANTAIilA 26.9.2OO9
Tdmdn vuoden FolCrossien virallisuus jouduttiin perumaan vehaisen kiinnostuksen vuoksi,
varsinkin kun ilmoittautuneis,a /ahes kaikki olivat RPKK;n edustajia. Teme oub, mielenkiintoinen
ja samalla huolestuttava osanottaiameerien romahdus edellisvuosiin nehden oudoksutti. Syild voi
vain aNata: kisalla ei ollut SM-meriittie? Uian aikainen ajankohta? Tapahtumapeeilekkaisyydet?
Ldmmin kesd ja syksy ja samalla myoheen akanut harjoittelu? Kaikki em. yhdesse?... Kuitenkin
samanaikaisesti harrastaiameeret RPKK:n r^/lstdsse ovat fiseentyneet edellisvuosiin nehden, siile
syksyn on kulkenut ennatysmedra uusia innokkaita harrastajia "vanhojen patujen" ohella.
punaisten ),mplriiiden, sinisten neliiiiden ja keltaisten kolmioiden mysteeri. Saimme lisdksi jarjestyspoliisin luralla sulkea Pdylicivaaran radat ulkopuolisilta kulhjoilta, mike takasi

D4,,.,,,s;. r ei tietenkdin ollut meiIq I """,..r.,.E\
jiirjestejien
vika ja siki emme antaneetkaan sen
dan
! I pi.lata hienoa raljakJ<ourheilupiiiviiii. Virallisen kisojen

meille tiiydellisen "tytirauhan". Teme mahdollisti mytis sen,
etti mytis kokemattomammat harrastajat uskaltautuivat kellottamaan aikoja mytis vauhdikkaassa koirapyiiriiillssii. Kolmen kilometrin koirapytiriiilyssii noviisimme Anna Penders ja
greyhounduros Vemeri panivatl<in tuumasta toimeen ja kellottivat heti kdttelysse uuden rataenndlvken 4.17 min. Olnittelut
Annalle ja Verkulle kovasta tulokesta!
Suosituin sarja oli tupla-pikaplrdhdys koimjuosten: matkana oli 3oo m,jokajuostiin kahteen kertaan ja yhteisaika laskeftiin lopputuloksiin. Sarjaan osallistuneista nuorin koira oli
alle ruoden ikdinenja vanhin yli ro ruotta vanha. Lisdki sarjassa kisasi muun muassa neljii 8-ro -luotiasta lasta tdysin
tasaveroisesti aikuisten joukossa. tapsilta nimittein ltiltg' se
mikli meiltii aikuisilta peeosin puuttuu, eli rento, lennokas askel
ja p?iii jota ei huimaa! Onnittelut kaikille sarjaan osallistuneille
ensituntuman hausta kisailun maailmaan! Samalla mytis kiitos
my'iis Kakelle ja Eevalle nuorine koirineen, kun jakoifte tulla
kauempaakin! Kisan tuloket ovat nahtevilld RPKK:n blogissa

sijaan tdmen sykq,n RoiCrossit valjakkourheiltiin epdvirallisina treenikisoina. Au nko paistoi ihanan syksyisesti, niin kuin
aikaisempienkin mosien Roicrosseissa, ja ldmmin sy1stuuli
saatteli hlvdntuuliset kisaajat Piiylidvaaran hlvdkuntoisille reiteille hurjastelemaan koiravedolla. Radalla oli ollut kesdn jliljiltd veden syiimiii uria, mutta pidimme kisatalkoot treenilnrukan voimin viikkoa aiemmin radan kunnostamiseksi. Oli varsin toimiva jiiiestely antaa kaikille treeneihin tuleville ohjeeki
ottaa harava tai lapio mul..aan ja alkuverD,ttelynd kiersimme
radan koko porukalla samalla kunnostaen sen. Nlin aikaa ei
mennltjarjetttimdsti eikd urakka jddnyt edelliseen iltaan parin
ihmisen hommaki.
Kisojen eplvirallisuus oli toisaalta positiivinenkin juttu ja
antoi meille mahdollisuuden ottaa kisaan mukaan enemmdnkin epdvirallisia sarjoja ja niin sanottua helppoa&kivaa tekemistd tene sykslne aloittaneille vasta-alkajillemme, joilla usealla oli vield alaikiisid koiria. Ennen kisaradalle piiiisyii jokaisen piti kiiydri liipi ilmoittautumis-, koirutarkastus- ja rataselostus-rituaalit, joista jiilkimmiiisessii selvisi samalla outojen

osoitteessa: http://wl,!w.rpkk.\uodatus.net/
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VUL NUORTCNLEIRI
RAYS KALASSA 14.-t6.8. e OO9
Kesarsld nuorten valjakkourheilijoiden leiriviikonloppua vieteftiin jalleen Reyskebsse monenlaisten koiramaisten touhujen parlssa. Mukana oli sekd hauskaa leikkimielistd puuhastelua efte faktatietoa koirista ia niiden kanssa toimimisesta.

I
!lE

. . . ,: . . . ' Itselle tame
oli kolmas leiri, koiralle toinen. Ensi wonna mukana

onkin kaki huskya. silld karvainen perheenlisdys saapui meille heiniikuun lopussa. t€iri aloitettiinjo perinteiseksi
kdlneellii lankkuleikilla, eli taltli jerjes!':i esimerkiksi i5n tai
koirien lukumiidriin mukaan jonoon ilman, ette tippui lankulta.
Taktiikka kehittyy rlosi ruodelta, mutta aina site vaan tippuu
vaikka kuinla lritt?iii. leikkiminen ei suinkaan siihen loppunut, vaan lis6d naurua saatiin mm. metsejalkapallon pelaamisesta (jumppapallolla). Liinojen kokoaminen ja koiran valjastaminen ei muuten ole helppoa juuri lakattujen lg.nsien kanssa,
vaikka tehtdisiinkin tiimitydtd. Tdnd wonna vesikoripallossakin sienniit olivat paremmin muistissa. Tlttiijen joukkue (Suvi,
fuina, mind) voitti poikien joukkueen (Asseri, Markus). Miikiahon Antin koirien tunnistamisessa Riina voitti. ja itse m)dnndn muistavani koirien nimistd vieli viisi, muna en leirillikiin
osannut sijoittaa niitd oikeille koirille.
Koirajuoksussa Rosa ja Surin funa olivat voittamaton

-r.-!

I

I

I lr

aI

i

" t "lI

kakikko niin lyhyellii matkalla kuin kiihdytykessdkin. Icirin
kauneimmaki koiraki ndlttelpsii (tuomareina Viltsu ja Nina)
valittiin Jasminin esittiimd lara. fuitta ndytti meille koirahieronnan perusteita ja Viltsu-showssa (kuten Suvi asian halusi
ilmaista) niihtiin etsijdkoira \'itsseen ja peiistiin kokeilemaan
omien koirien kanssa verijiilkeii. Piiiviin viileimpinii aikoina
pddstiin valjakon lgltiin ja omatkin koirat pii;isi\iit vetameen
- kenen vetivdt, kenen eivet. Oma koira juoki aluki ihan
reippaasti, mutta peatti sitten satuttaa tassunsa (vaikkei site
jdlkeenpiiin ontunutkaan) ja omistajan ylldtykeksi istuikin
tulomatkalla miinkijiin \ydissii. Tarun Polar sen sijaan oli
ensimmdistd kertaa mukana valjakossa paljon paremmalla
menestykselle.
Kiitos seurasta ja h}rr'esG leirist:i Aliisalle, Annelle, Anteille

(xz), Asserille, Jadelle, Jasminille, Katalle, Katille, Kuftille,
Marl'ukselle, Miisalle, Riinalle, fuitalle, Rosalle, Suville, Tarulle
\timeistdan !'uoden peeste ndhddan. Seuraavalle
leirille mukaan uusiakin naamoja!
seka \,'iltsulle!
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Jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut Rokuan leiriviikonloppu ofi Enekin vuonna ohielmassa
Leirin ehdoton valttikortti ovat Rokuan maastot, siile avoin ja pehmeepohjainen menrykangas
on ihanteelltnen alusta koirien ja ohjaa|en liikkumiselle. Myos avoin suhtautuminen ja
positiivinen vastaanotto muiden liikkujien taholta on joka vuosi jeanyt mieleen.
Rovanicmelth NiiDa ja
lkssu Kito, Anu ja ssut Peto ja P(iu, IGti, atu Ncro
ja lkssu Remu, Ilciclija rpn Halll sckii Seija. Lisiiksi
Torniosta mukana olivat Marika ja lksut Sam ja hre, Oulusta
Maija ja lkssut Karma ja Frodo 3 kk, Himeenlinnasta Markus
ja labradorinnoutajauros Topu, Suomussalmelta Esa, ahu Niilo
ja lkssu Kaarlo.Valjakkoajo oli edustettuna kun Teemun ja Teemun poika Jaro,5 v.,liittyiviit myiis mukaan. Vierailevana tdhtend lauantai-illan vetoihin osallistui myiis Marko malamuut-

pmstickillii ja kuminauhoilla tehtiivistd tasapaino- ja lihaskuntoharjoihrksista seki uusista l6tkiifii&6illii eli uimahalleista tutuilla
foam-patukoilla tehtdvistii lihashuoltohaioitteista. Samalla mie-

tittiin tuoteista

tehtAveA yhteistilausta.

lllalla otettiin vieli toinen vetoteeni valjakoitla. Eli laitettiin
Teemun miinkkdrin eteen Teemun johtajakoirien taakse hiihtc
koiria. Ensimmdisellii 3 kilometrin vedolla Halla ja Karma pddsi-

tiensa kanssa,

vat kokeilemaan uraa valjaktokoirina. Valitettavasti pytirAkoirien
paikalle laitetut Poju ja Kito jouduttiin poistamaan matkalta jo
parin sadan metrin jdlkeen kun Poju pelkJsi takana nrlluua miink-

Perjantai-iltana ohjelmassa oli yapaata "pemslenl.ikeilyd",
kukin teki r-2 tunnin lenhkinsd piidasiassa jalkaisin, mutta myiis
rullilla hiihtiien ilman koiraa.
Iruantaina aamupiiviillii otettiin porukalla vetoja vitosen
kisaladun 3 kilometrin loppupetkdlle (tunu reitti Rokuan sulanmaan kisoista). vetoja tehtiin pytiriillii, kickbikellii tai juosten.
P?iivi le tehtiin pitkie lenkkejd; suurin osa meiste meni maastopyiirilli Keisarinkierrosta, osa porukasta toiseen suuntaan. Seija
kevi tuhrtumassa kuntokeskulaeen toivoen paesevdnse nauttimaan hemmotteluhoidoista, mutta valitettavasti keskus oli ihan
ldynnd ja ajat varattuim. Iltapiiiven ruokailun jiilkeen herkuteltiin jdlleen kun Niina taiosi meille prinsessakakkua sirftaripdiviinsi kunniaki. Herkkutelun jiilkeen saimme Anun, Marikan ja Maijan vet;imine esittelln tasapainotilnylld, -laudalla,

ja hermustuneisuus tarttui myiis Kitoon. Lis'iksi oteftiin toinenkin sekalainen valjaLkoajo, jossa edessii oli 3 Teemun koiraa ja
pyiirdparina l,ore & Sam kakikko. Ajelut sujuivat hienosti.
Sunnuntai-aamupdive alkoi yhteiwerr)'ttebue sauvakivellen. Siitd suunnattiin sauvarinteeseen kisaladun pitkiiiin miikeen.
Melkoinen maeli meistii (vllii liihti, kun hhes tauotta tun n verran nousimme sauvajuosten rinnette koirien perdssd - ohessa
oli hlyii harjoitella myiis ohituksia ja yhteisliihttijii. Mnen piiiillii
koiria odotti aina "se paras':pal\:ka; mukava ihminen, ruokaa
tai lelu, sekd vett'i ja kovasti kehujal Esakin uskaltaitui ensikertalaisena Niilon kanssa porukkarinteeseen ja IVle hienosti
Niilo palkasta inrostuen miike?i yliis veti. tunnejuoksun jiilkeen
teimme vieli kukin pddtiislenkin jalkaisin, kickbikella tai pytiriiillen Rokuan kankailla.
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YaljaltELu.E4'Niina Konttanicmi

Anu Miikinen

OLOKSEN CNSILUMCN
LE!RIVIIKONLOPPU
MUONTON MATSEM rSSA 4.-6.1 2.2o,o9
Valjakkourheiluvdki laheltd ja kaukaa kokoontui jdlleen perinteeksi muodostuneelle ensilumen
leiille Oloksen lumisiin maastoihin. Tavoite on sama kuin kaikilla muillakin ensilumen leireilijdilla:
/yhyessa aTassa mahdollisimman monta hwee harjoitusta lumella.
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,,,n oloksella 1alleen liihinne viikonloJiduen'a
4. 6.tz.zoo9. mutta osa porukasta oli pidentenlt

viikonloppua liihes viikon mittaiseksi. Pohjoisen porukan
lis?iksi viikeii oli jiilleen kaukaisimmillaan Turusta saakka.
Yhteensd leirilld laskettiin olevan yhteense 22 ihmistii ja
27 koiraa ja kaikki harrastivat omien mahdollisuukiensa
kuntonsa mukaan ldhes aamusta iltaan. Joukossa oli mytis
kaki lasta, Halosen Harri (7-v) ja Miikisen Atte (9-v) ja
pojat hiihtivet tomerasti aikuisten ohella - Atte jopa vetotreenasi ssu PetoD itseleisesti. Luonnonlunta Muonion
seudulla oli niin paljon, ette ensilumen ladun lisAksi liihes
kaikki pitkiinmatkan reititldn olivat pohjustettuna tai jopa
hlvdssd hiihtokunnossa. Oli siis varaa valita mita hiihtelee
ja kuinka paljon. Koirien kanssa liikkuessa oli tene vuonna
otettava huomioon se, ette maastossa poroja oli tavallista
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enemman. Majoitusta pditettiin tiille ruodelle "freesata"
aiemmista ruosista ja taso Serkijerven majoilla olikin aika
hulppea. Tind rtonna oli siis jo havaittavissa piente ponnistelua kun miikilte piti lehtee treenaamaan, silld aika olisi
kulunut oleillen myiis mtikillii. Perjantaina jo saapuneelle
porukalle oli varattu ystdvdllisen emdnndn toimesta yhteinen jouluateria ja lisiiksi perjantaina ja lauantaina meille
oli varattu rantasauna!'uoro ja osa rohkeista pulahti myds
avantool muiden kannustaessa terassilta. Ennen kotiinlehtde saimme nauttia maittavan lounaan ja siind samalla
sitten peatimme, ettd ensi woden leiriajankohta olisi
3.-6.r2.2oo9, eli kun Suomen itsenhislyspdivd on maanantai, niin otamme siite ilon irti ja hiihdiimme Oloksella
pidennetl'n viikonlopun. Tiimii kuitenkin sillii varauksella,
ettl mikdli Olol'sella on isoja tapahtumia yhtd aikaa, niin
siirrimme leiridmme.
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VALJAKKOU RH€ ILU N
TALVILAJ!T

Perinteisestivaliakkourheilu on mielletN enemman talviurheiluksi, ionka kaksi eri muot@ ovat
valjakkoajo (nome style) ja valjakkohiihto (nordic style). Valjakkohiihdossa on kolme eri Wlie
valjakko- eli pulkkahiihto (pulka style), koirahiihto (skijoring) ja yhdistetty (combined).
UOI\4€N VALJAKKOURHeIi I JOrD( N , lrON
alaisia kilpailuja kaikissa talvilajeissa jerjestetden
vmpiiri Suomen ioulukuusta maaliskuulle lumitilanteesta riippuen. Kilpailutarjontaa voi kdydl katsasta-

,E
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massa osoitteessa

www.ltl.6/kalenteri.

Huipputasolla ldhes ykinomaan kd1'tet1t rodut ovat lyhltkanainen saksanseisoja, alaskanhuslg' ja seisoja-houndi-

kilpailla y'hden kansaltisen tason kilpailun. Lisenssittdmille
kilpailijoille kilpailujen jiirjestiij2it joutuvat hankkimaar kilpailukohtaisen vakuutuken, joten osanottomakut ovat heille
hieman korkeampia.

Kilpailuluokissa mytis valjakkourheiluvarusteille (valjaat,

risteltykset. Siite huolimafta kaikki valjakkourheilun lajit

vetonanr, \'eto$ii, pulkka, rekilrns.) asetetaan tiettyja raatimukia. lbnnanaa hankkia kerralla sddntdjen mukaiset viilineet, silld hankintahinta on klytdnntissd sama kuin muillakin

soveltuvat erinomaisesti useimmille koiraroduille.

viilineillii.

Jos suunnittelet koirallesi valjakkourheilu-uraa, ota sille
heti pentuna mikrosiru tatuoinnin sijaan. Ikkipdivdisissri
kilpailuissa tai viestikilpailuissa koira on pystlttevd tunnistamaan nopeasti ja silloin siru on ketevin ja sedntitjen mukaan
ainoa hyviiksytty tunnistemerkintd. Myiis koiran rokotusten
on oltava kunnossa.
Kilpailulisenssi vaaditaan jokaiselta kilpailijalta. Poikkeuk-

sen muodostavat koirajuoku- ja harrastussarjat, joissa lajilisenssi ei ole pakollinen kansallisissa sarjoissa. Kilpailemista
kokeilevalle on tarjolla harrastajalisenssi, jonka turvin voi

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan Suomen Valjakkourhei-

lijoiden Liiton kansallisia seentitje, jotka lit,'ty/dt osoifteesta
www.ml.fi /kilpailutoiminta.htm#saannot.
Suomessa valjal*ourheilun kattojdrjest<i ja kilpailuja organisoiva liitto on myiis kansainvelisesti toimiva Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto (VUL), jonka nettiosoitteesta wr,rw.rul.6
liiltD katta\"sti tietoa valjakkourheilun eri lajeista, varusteista,
tapahtumista ja se:inntiiste. Lisdki valjakkohiihtokilpailuja
kokeina jdrjestdd Suomen Palveluskoiraliitto (SPI(I,).

Terl'etuLto horrastornaon uoljokkourheiluql
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valjak.u.EI!gIgVALJAKKOAJO (nome stule)
Vo{jckkocjokilpailussc reked vetid 4, 6, 8 tai avoin mhiri
koiria, jotka on k11ket'ry valjaistaan reestA lahtevean vetoliinaan pareittain ja perdkkiiin. Miehet ja naiset kilpailevat
samoissa luokissa. Valjakkoajossa kertetln reen painoja malli
mrereyt-rrldt koirien medrdn ja ajettavan matkan mukaan.
Oleellista on, eni reen on kestettale ajajan painoja siina on
oltava riittdve tila koiran kuljettamista varten. Pakollisina
varusteina oyat IisZiksi ditteven tehokasjarru sekd j arrumatto,

puskukaari, lumiankkuri ja koirankuljetuspussi. Keskipitkilld
ja pitkillii matkoilla vaaditaan edelld mainittujen pemsvarusteiden lis.iksi r4eensi eriasteinen meera selrilamiseen liittr'vae varustusta. Ohjaajansa teydellisessa hallinnassa ja kasx)'-tettdvissd olevaja kovaa vauhtia mutkaisellaja kapealla metsiireitilli etenevd monen koiran valjakko on aina upeaa katseltavaa!

!;.i il( l((ll( tl lil l€ il

iJrlrSt.lUt(51/i
Valjakkoajossa koirien tasaisuus on valttia ja h)"iet johtajar

O1.,,'

koirat ovat arvokkaampia kuin painonsa verran kultaa, Johtajakoirat vetavat joukkoa ja taimmaksi valjakkoon l(}tketeen yleense vah\immat niin kutsutut "p)'tir:ikoirat". Johtajakoirien on oltava nopeita, sitkeite ja kovaluontoisia, mutta
silti tottelevaisia. ,los johtajakoirat temppuilevat, valjakko on
sekaisin alta aikayksiktin.

Pienemmissd luokissa (4 koiraa) koiralta vaaditaan
enemman kokoa, nopeutta ja voimaominaisuuksia, kun
taas isommissa luokissa nopeuden lisdksi korostuu kestdryyden merkitys ja telliiin koirat usein ovat kooltaan
pienempie. Nopeutta ja voimaa vaativissa 4-koiran luokissa
tavallisin ni\'on alaskanhusk- ja muut riste)t_vskoirat seke
lyhltkan'ainen sakanseisoja, kun taas isommissa luokissa ja
pidemmilld matkoilla luokissa ndkee pienempie alaskanhus-

kvja sekd puhdasrotuisia arktisia vetokoiria kuten siperianhusky, alaskanmalamuuft i, samojedi ja griinlanninkoira.

OHJAAJAN T€HTAVA
ohjaaja seisoo reen lgydissii johtajakoiria kdslgttien, tasapainottaa reen kulkua vartalonliikkeill?i ja a!,ustaa koiria potkimalla lisiiii vauhtia tai juosten yliis kovimpia mlkiii. Ajajan oma kunto vaikuttaa lopputuloksiin enemmdn pienemmisse luokissa kuten 4-koimn luokassa kuin avoimessa luokassa. Koiramddrdn kasvaessa lopputuloksen etenemisvauhdin osalta meiiriiavat yhe enenevdsse meerin koirat. Ajajan
reen kesittelltaito ja nopeus toimia sotkutilanteissa saatavat
toisinaan vaikuttaa lopputulokeen usealla minuutilla. Ta!
tava reen kesittelije voittaa helposti mutkaisella radalla joka
kurvissa sekunnin tai pari,

I(IIPAiI.UIIATKAT
Kilpailumatkat jaetaan sprintti-, keskipitkiin- ja pitkiin matkoihin. Kilpailumatkat pitenevat koirien mddrdn kasvaessa
ja ovat sprinftiluokissa 7-26 km (n. 2 km per koira). Kilpailut
olat !'leensa kaki- tai kolmipdivdisid ja ne ajetaan joka paive
samalla radalla. Yhteenlaskettu tulos ratkaisee loppusijoituksen. Koko kilpailu on ajettava samoilla koirilla ja koirien on
oltava mikrosiruin tunnistemerkittyje. jotta tuomari voi tarkistaa, ette valjakon koirat pysyviit samoina. Tarvittaessa koiria !'oijettei pois valjakosta, muttajokaiseen luokkaan on asetettu minimikoiramedrd, jota pienemmill6 mddrdlld koiria ei
saa enee staftata kilpailun seuraavassa ldhdtissd. Valjakkoajokilpailujen pitkien matkojen ddripdiin muodostavat kuuluisat
Pohjois-Amerikan Yukon Ques ja Alaskan lditarod, jotka ovat
jopa rsoo km miftaisia useita pdivid kestdvid kilpailuja. Euroopassa pisin kilpailu rdlld hetkellii on Norjan Finnmarkliipet.
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valjalrlt-ggl@
VALJAKKOHIIHTO (nordic stgle)
Valjakkohiihdossa on kolme eri kisamuotoa; koirahiihto, pulkkahiihto seki edelll mainituista koostuva yhdistett!. Koirat on lajin sisllldjaettu kahteen luokl<aan: Aluokkaan seisovat lintukoirat sekd B-luokkaan muut paitsiseisovat lintukoirat nrukaan lukien sekarotuiset.

Koirahiihdossa koira vetii valjaissa hiihtejeii. Hiihtejii
jo koira olat l$tkett)ind toisiinsa joustavalla retonarulla. Tdmi
laji on talven lajeista helpoin aloittaa, silla varusteita ei tarvita rield korin paljon. Lajin kilpailumatkat vaihtelevat 5-2o
kilometrin viilill;i.

Valjakkohiihto eli pulkkahiihto on lajina todellinen
koiran b'i;motivaation ulittari kun matka on usein ro-r5 km
ja periissiiin koira letd,i pulkkaa, jossa painoa on A-koirilla
o,7 x koiran paino ja B-koirilla o,5 X koiran paino. Lisiiki
pulkan perissd tule'e vieLi hiihtnjii.
Yhdlstetyssii menntiiin ensimmdinen kierros pulkka
pcrdssii ja toineD kierros koirahiihtona yhden kierroksen pituuden olles-s.1 5-7,5 km. \'hdistehn lhteisldhtti mittaa koiran sosinalisista kdrttenmisti kuten myds ohitustilanteet ladulla ja
lis:iksi vaihtopaikalla koiran on oltava hallinlassa niin, etti
oma laihtoalue liil1_r ja pulkan irrotus kil mahdollisimman
helposti.
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Koirahiihto on lajina erinomainen liikuntamuoto seke ohjaa-

jalle ettd koiralle. Lajia voi kuntoilumielessii harrastaa ldhes
minkd tahansa koiran kanssajolla on edelll,tl.kset pisyii hiihtiijen vauhdissa. Mikali koimlta kuitenkin haluaa enemmdn ja
lajissa ptrkii eteenpiin on harrastuskoiraki I alittar.a riittdr.dn
iso koira,jolla on halua tehde tijitajajonka vauhti on omiin tarfr(isiin riitteYe. Hlnfiin.!"ljakkohiihtokoiran ominaisuukia ovat
sosiaalisuus, halujuostaja tehda tititd, hfni iysinen L-untoja
motivaatio, joka korostuu etenkin nylgpdivdnd kun kilpailu-

m

tka saattaa koostua useammast.l h,hyeste kierroksesta. Esi-

merkkinii usean l1h1en kicrroksen kilpailusta on uutena kilpailumuotona tuleva Ohrnpic model -kilpailu, jossa 2,5 kilonretrin rata kierretddn 1'hteensd kuusi kertaa, ensin kolmesti
pulkan kanssa ja sitten kolmesti ilman pulkkaa. Tavoitteena
useammassa lvhyessl kierroksessa on liseti lajin yleisiiystdvdllisilttii ja edelli mainitulla Ollmpic nrodel -kilpailumatlilla
lajia ollaan viemiissd ollmpialajiksi. Tarkeinte koirahiihdon
harastamisessa ur, etti koira nauttii siitl mitd tekee.
Harrastuken alkuvaiheessa on tiirkeee edeti hitaasti. Harrastuksen voialoittaa heti, kun koira on ohittanut kasruikdnsii
.ja on kunnolla peruskoulutcttu. Aluksi on koira opetettava valjaisiinja scn on tultava toimeen nruiden koirienja ladulla liikkujien kanssa. Ensimmdiset vetonratkat ovat vain muutamia

ja 'maalissa" odottaa aina kullekin koiralle paras palklia: lelu, ruokaa tai atustaja. Kun koira oppii
perusteet, voidaan matkaa vehitellen pidentiid, maastoa vaikeuftaa ja samalla mukaan tulevat mttis risteyket ja ohitukset ja niiden ohjaaminen koiralle. Peruskdslat valjakkohiihdossa ovat liikheelleldhtii, keent).ninen oikealle ja vasemmalle seki prsihtlminen. Kilpailuissa sitten testataan niiden
kaikkien osa-alueiden toimiruuttr ja yleensi se koira piirjriti,
klmmeniii nletreji

e6

jonka kanssa asioita on harjoiteltu monipuolisesti. Valjakkohiihtoa voi harrastaa )mpdri Suomen ennalta sovituilla laduilla
ja latuworoilla. On muistettava, ettii yleisille laduille ei koiran
kanssa saa menn5.

;'r i'1i\r.'rlrillO

Pl.li l(A

Pulkliahiihto tuo harrastukeen lisih haastetta ja vaatii koiralta
enemman taitoa ja ominaisuulaia koirahiihtoon verraten. Hiihtrije tulee lehes riisi metri;i koiransa takana, joten koira saa
huomattavasti vehemmen "tukea' hiihtejalte vetonarun valitl kselld. Koirahiihdossa useista ylletteviste tilanteista ja ristel kistii sehidd mrtis vetonarusta nykiisemllli, pulkassa suuntakislgjen ja ohitusten on oltava kunnossa ja koiran hallinnassa, ettii iktiviltii tilanteilta ja ulosajoilta vdlg.tlin. Pulkan
0a hiihtiijiin) vetiiminen lgsi_v koiralta mltis huomaftavasti
enemmiin taistelutahtoa ja sinniii, erityisesti vaikeassa maastossa ja hankalilla keleilld kilpailtaessa.
Koira on aluki vain totutettava vetdmiin pulkkaa periiss:iiin. Tltri on aluki hlvd ha{oitella koiraa kaulapannasta
taluttaen, ilman suksia. Koira voi sdikdhtiiii liikkeelle ldhdettdessii perdsti hruluvaa outoa eente ja m)ds llvlkien vieressii kulkevat aisat voivat ahdistaa site. Tdlliiin on hywii jos ohjaaja on
ihan rieressi ja p1sq1' rauhoittamaan koiraa ja pysJtttimddn
sen vahinkojen vdlttimiseki. Kun koira sitten tottuu pullil<aan
voidaan vauhtiaja matkaa viihitellen lisdtdja myiis suket otetaan mukaan. Kun eteneminen pulkan kanssa sujuu harjoitellaan taas risteyki;i, keenndksie ja ohitukia kuten koirahiihdossakin. Hlrd pulkkakoira kannattaa myiis opettaa itse keantlmedn pulkka taklisin tulosuuntaan, jolloin mahdollinen ulosajo radalta kilpailuissa on helpompi selvitted.
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Kilpailemaan aikovan hiihtejhn tulee hallita vapaa hiihtot5ryli.
Ja kuten rnaastohiihdossa vleenvikin, m16s valjakkohiihdossa,
kiltetiiin kaikkia vapaan hiihdon tekniikoita eli kouklua (penrsluistelu), mogrenia (kaksivaiheinen tasaluistelu) ja wassbergia

fvkiraiheinen tasaluistelu) seke sauvoitta luistelua.
Optimaaliseen suoritukeefl tehdeftaessa yldmaet tulee
p)'rkid hiihtdmden niin kovaa, ette vedd0ttiiii itsediin koiralla mahdollisimman vdhdn. Tasaisilla ja alamdissi voi sitten passailla ja samalla palautella itseean seuraavaan rutistukseen. E q{isesti koiran auttaminen ja tilanteiden ennakointilg'lg' korostuu pulkkahiihdossa, koska koiran vedeftdviini on jo pulkka. Koira-/pulkkahiihtokilpailu eroaa murtomaahiihtokilpailusta siine, etti taltiikka on laadinava tdysin koiran ehdoilla. Hlwd vetokoira lShtee joka startista aina
siiistelemdftA matkaan, olipa kilpailtava matka sitten 5 tai 20
knr. TaYoitteena on koko ajan hiihtiie samaa vauhtia kuin mite
koira j uoksee. l,opputulokseen vaikunaakin aina enemmdn koi
ran kunto ja sen kilpailuhenkislys kuin hiihtdjdn oma kunto.

H\.rekedn hiihteje ei tdssi lajissa paiee, ellei koiralla "kesti
tai kunto riiti. Hiihtajien osalta valjaktohiihto jaetaan
(A- ja B-koirien lisiksi) naisiin ja miehiin yleisten sarjojen
lisiksi junioreiden (r4-r6-v.), nuorten (17-2o-v.) ja r€temanien fu'li 45-v.) sarjoihin.
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Urheilevan koiran apuna osa 2

VERRYTT€LY JA V€NYTT€LY €HKAIs€VAT
VAM MOJA JA MAH DOLLISTAVAT
OPTI MAALISEN SUORITUKS€N

Koiralle verryttely ja lihashuolto ovat yhtal tarkeitd kuin meille ihmisillekin. Seuraavaan
iuttuun on koottu yleisia periaatteita koiran huollosta ja venyftelyste. Tavoitteena tietysti
on parantaa koiran suorituskykya ja ehkdistd vammojen syntymistd. Hyvdlld verryttelylld
ja venyttelyile on myos ratkaiseva merkitys kun kisataan useampana peivdne perekkein.
Jutun pohjana on kefiefty eldinlysioterapeutti Annakaisa Venbmeen aftikkelia lJrheilukoirien vammat ja lisaksi mukana on Riitta Kempen tekstid alku- ja loppuverryttefin liittyen

\-.

sen

toimenpiteiden merkitys korostuu, Ndite ovat mm:

suorituksessa.

alkuverryttely ja venl,ttel)'t, joilla tarkistetaan nivelien liikeratojen riitta\ys suoritukseen sekd koiran fusisen kapasiteetin riit-

-

tiryvs

lajiin. F1'ysiselli kapasiteetilla tarkoitan niitii
ominaisuuksia, jotka vail-uttavat koiran liikkumiseen,
kuten mm. kunto, rakenne, terveys ja mahdollinen ylipaino.
(AV) Harjoittelun rltmittamis€n pcriaate tulee liiytve jo 1'ksittiiikyseiseen

fpsisii

sestd

haioitukesta. Rutiinilenkistd

joitus, jos

saadaan kehitthviimpi har-

jaetaan rauhalliseen alkuldmmittelpn, nousujohteiseen ja vaihtelevaan ha{oitusosaanja lopulta elimistiin rauhoittavaan loppuverryttellln. Pienten hengiihdls- ja juonotaukojen pitiiminen lenhllii ei pilaa hadoitusta, vaan usein niiden
arulla ha{oite voidaan !,iede tehokkaammin liipi. (RK)
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AlkuHrnmittel)! taloitteena on nqstaa syddmen ryketasoa, jolloin verenkierto lihakissa nopeutuu ja tehostuu. N6in hertdrrin
veren maed lisdanry)* ja aineenvaihdunnan lopputuotteet eli
niin sanotut kuona-aineet poistuvat lihassoluista tehokkaammin. Koira pystlv hevosen tavoin rasituken alkaessa irrottamaan pemasta lisdd punasoluja verenliiertoon, mike tehostaa
lihasten hapensaantia (Roviro et al. 2oo7). Ruumiinlammiin
noustessa mytis happi sitoutuu nopeammin hemoglobiiniin ja
hapen kuljetus lihaksistoon tehostuu. Limmitet 't lihaket ovat

jousavampia ja koondinaatio paranee, jolloin revAhtlmien riski
pienenee. (RK)
On kuitenkin muistettava, ettd vernttelvlld harkittu lempd
ei siily kehossa kovinkaan kauaa. Liimmtin siillmiseen kehossa
vaikuttaa ilman liimpdtila, vaatetus esim. loimi ja liikkuminen/
liikL:umattomuus. AlkuverrlttelD,n kuuluvat myiis l1fi1,et venytykset, joilla tarkistetaan liikeratojen riittewys suoritukseen.
Vain niiti lihakia, jotka tuntuvat hieman kiristiiviltI, r'oidaan
ven),tteii kauemmin. Nivelen rajoittunut liikerata altistaa vammautumiselle. Alkuverl.rttel!,n irnlttebje tehdessd on muistettava, efte pitldkestoiset ven),ttel],t huonontavat rdjdhGvdii voi-

ea

mantuottoa. Lihakien retkuttelut ja ravistelut lisiivit lihakd(wytui ja supistumisnopeutta, joita tarvitaan nop€assa

Wntlf suoritulsessa. Tamen takia ennaltaehkdisevien

(Au

Ammattimaisesti kilpaileville koirille, kuten gre)'t ja vetc
koirat, on kehitettl omat testit jotka tekee kilpailua valvova
eliinlddkdri ennen kuin antaa kilpailuluvan. Testiese turnustellaan nirelien liikelaajuus raajoista ja rangasta, tunnustellaan
jiinteiden kiinnityskohdat seki havainnoidaan koiran liihkeet
kilrnisse ja ravissa. Testit perustu!"t tutkimustytihiin, jolla on
meeritelty lryseisen lajin kuormittaruus ja mihin kehon osiin
voimakkain kuormitus kohdistuu. Jos testeissd ilmenee kipua,
nivelen liikeradan pienenemiste tai epapuhdasta liikkumista,
ei \seinen koira saa lupaa osallistua kilpailuun. Lisetietoja
testeiste lii)t)ry kirjoista Care of racing greyhound ja Physical
examination ofsled dog. Joissakin agiliS,n arvokisoissa MM ja
PM tasolla on kilpaileville koirille suoritettu vastaavanlainen
alkutarkastus. (A\/)

Optimaalinen alkurcrryttely siseltae Iikuntaa lS - 30 min,
jonka tehokkuus lisiianttl progressiivisesti. Tiimd tarkoittaa sitd ettd, koiran verr)'ttely aloitetaan kiivelylld, vdhitellen
vauhtia lisitddnja aloitetaar suuman muutoksetja hwyt. Heti
alkuun tehdlt nopeat suunnan muutokset altistavat vammautumiselle ndin roikdydd esim. palloa heittiessii kylmiille koiralle.
Tarvittaessa koiralla voidaan kdyttiid loimea, jotta verr),ttelylle
hankittu lampo sailyisi kehossa mahdollisimman pitkdin. Kun
koiran lihaksetjajd,nteet ovat lemmitelty, koiralle tehdAiin lyhlt
kestoiset lenlttellt, joilla tarkastetaan nivelien liikelaajuukien
riittaq.ys suoritukeen. Alkuvenyttellt yleense tehdaen koiran
ollessa seisoma-asennossa. Samalla koira joutuu altivoimaan
vartaloa stabiloivat eli asentoa yll?ipitiiv?it lihaket. Asentoa
yllipitdvien lihaksien riiftiivii aktiviteetti auttaa koiraa suorittamaan liikkeet hallitusti. Tame suojaa koiran selkdd ja raajoja 'nlrjiihdys-vammoilta ' . Usein alkuverrlttelyyn kuuluvat
lyh\t kestoiset venlttelrt ja vartaloa stabiloivat harjoitteet ovat
vaikeaa tehdii kilpailupaikalla, koska koirat k.dlvit kuuminaja
lmpiirillii on vilinii?ija hiiliniiii. Tiimiin takia ne kannattaa tehda
kotona kilpailupdiviine heti aamulenkin jelkeen. (AD

LOPPUV€RRYTT€LY
Loppuverrlttely on yhte terk€.da kuin alkuverrlttely. Jos suorituksessa on ylitetty nI. anaerobinen k]'nnys eli rasituksessa
on keltetty suuria lihasryhmiii ja hapentarve on noussut yli
So % yksiltin malsimaalisesta hapenottolgN)ste, maitohappoa

ja muita kuona-aineita syrqy paljon ja sita kasaantuu myiis
vereen. Kun lihaksien energiavarastot hajoaEt lihassupistuksessa tarvittavaki energiaksi (eli ATP:ki) ilman happea, puhutaan nk anaerobisesta tyiisti. Anaerobinen kynnls on erilainen
eri yksiltiillii ja roduilla. Siihen vaikuttaa haioittelu, mvinto
ja perimd. (AK) Rauhallinen ravi tai reipas kevely hidastavat
Iihasten verenherron palautumista lepotilaal ja edistavet maitohapon ja muiden aineenvaihdunnan haitallisten lopputuot-

teiden poistumista lihaksista. Kun maitohapon vahingollinen
vaikutus jdd mahdollisimman lyhyeksi, lihaster palautuminen
nopeutuu eikdkoira tunnu jdykdltii seuraavana pdivdni. (RK)
Kuona-aineista kalsium ja kreatiinifosfaatti imelt^r'et imunestees€en, joten imunestekiertoa tehostamalla voidaan nopeuttaa palautumista. Kelyilld sively- ja puserteluotteilla suoritettu
hieronta tehostaa imunestekiertoa, mutta tetiikin tehoklQampaa imeltyminen orl keryessd liikunnassa. Jos imunestekierto
hidastuu aiheuttaa se lgseiselld alueella turvotusta. Turvotus saa aikaan epamielllttdven kirelden tunteen ja vaheltaa
kudosten liikkuluutta. Turvonnut lihas ei kaikissa tapauksissa
ole kiped, koska on mahdollista ettd kipupeetteet mukautuvat

turvotukeen. (Av)
Loppuverr).ttelln merkit)s korcstuu silloin kun kilpailet tai

kestee vdhintaen 30 sekuntia tai niin kauan ette lihas rentoutuu. On kuitenkin muistettava, eftei lihasta pidd venyttiiii liikaa viikisin. Jos suoritukessa on tapahtulut lihas- taijenne-

vaurio, sen ympdrille muodostuu nk. suojakramppi, joka estiiii
vamman pahenemisen. Tellaista kramppia ei saa heti venl'ttde. Raajaa venltetteesse on tiirkeid muistaa, ettei ved'i lgynernivelte tai polvea suoral<si. Anatomisesti nama nivelet ovat
normaalissa asennossa niiden ollessa hieman kulmautuneina,
mutta kulmaukissa on rotu- ja mkennekohtaisia eroja. Jos kulmautunut nivel vedetiin vdkisin suoraki, kohdistuu venltys
nivelen sisdisiin rakenteisiin kuten polvessa ristisiteisiin. Liiallinen nivelien sisdisten rakenteiden venlttaminen voi aiheuttaa instabiliteettia eli nivelen vdljll,ttA ja vaurioittaa niveli5,.

(A\')

ALKU. JA LOPPUV€RRYTT€LY
PAH KINAN KUOR€55A
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teet rankkoja harjoituksia koirallasi useana pdivind perdkkiin
tai useita kertoja pdivdssii. On tdrkeid, ette imunestekiemon
aiheuttama turvotus on poistunut kudoksista elnen seumavaa suoritusta. Turvonneet kankeat kudoket, joiden kipuviestit eiv:it kulje normaalisti, altistavat lihas- ja jdnnevammoille.

.

Palautumisvaiheen liikunnan lisdki suorituksen aiheunamaa
lihasjiiykky"'rttii voidaan vdhentee rasituken jdlkeen rennoilla

Uf?WMYTIE.I

pumppaavilla venltykilll, rennoilla ra!'isteluilla ja hieronnalla (sively- ja puserteluote Kudoksien turvotusta ennaltaehkdisee myiis paikallinen Lllmdhoito alueelle, joka on joutunut
kaikkein kovimmalle rasitukselle. Jos kdltat kylmahoitoa, on
koira Ummiteltave hy"rin ennen seuraavaa suoritusta. Rasihrksen kohdistumiseen vaikuttaa lajin lisdksi koiran rakenne,
terveys ja tapa liikkua ja suoriutua annetusta tehtavdstd.
Esimerkiki nopeita kdenniiksie tekeven koiran olkavarsien ja
lavan seutu kuormittuu enemmdn kuin muhallisesti liikkuvan
koiran. Toisaalta mytis etuosasta raskasrakenteinen koira kuormittuu olkavarsien ja lavan alueelta enemmen kuin etuosalta
keryempi koira. (AV)
Kovassa rasituksessa lihakiin syntly heijastuskipu- eli
triggerpisteite. Triggerpiste vdhentiii lihaksen elastisuutta.
Akuutissa vaiheessa olevat triggerit laukeaBt ven)tyksillii. Heti
msituksen jelkeen tehdlt veny'tykset ennaltaehkiiswdt triggereiden lcoonistumista. Krconistuneet triggerit rajoittavat niveIien liikeratoja, heikentevet voimantuoftoa ja aiheuttavat jatkuvaa kipua ja epiimie\4tiivdi tunnetta koiralle. (AV)
Pitkikestoiset venltyket loi tehde !"sta n. 3o-9o min rasituksen pedtlmisestii. Tiilltiin koiran pitiid olla jo palautunut
suoritulsesta, sykkeen ja hengityken piteii olla tasaantunut
koiran normaalille tasolle. ven)'tettevien lihakien pitiiii olla
limpimdt. Lihaksia voi ldmmittSl keryelld liikunnalla, pintal?impti pakkauksella tai hieronnalla. Pitklkestoinen venytys
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valjalrlrourheilu
KOIRAN VAMMOISTA JA NIID€N HOIDOsTA
Llhas. ja jdnnevammat
Mikeli hy/iista ennaltaehkdisystii huolimatta lihas tai jiinne
vammautuu, vamman laatu ratkaisee ne toimenpiteet, jotka
hoitava eldinldiikiiri miiiiriiii. Niiitii ovat mm. kirurgiset toimenpiteet, immobilisaatio eli kipsaus tai lastoitus seki kuntoutumisen aikataulu. Pinnallisien jiinteiden vammat paikallistuvatjenteen tunnustelullaja nivelen koukistus - ojennus liikkeeIe. ElainHzikiirin tekema ultraliinitutkimus tarkentaa vamman laadun. Diagnosoivalla ultmaen aifteella voi mytis seurata

vammar paranemista.
Lihas- ja jiinnevamman ensiapu on KI(K eli Kylmii, Koho,
Kompressio = paine. Neiden tarkoituksena on pienented paikallista verenuotoa, kipua ja turvotusta. Paikallista Lalmdhoitoa suositellaan kiltettevan 48 - 72 tuntia loukkaantumis€sta. Ensimmeisen 48 tunnin aikana j eapalalla tai Lllmiipakkauksella lglmdtddn r5 - zo min ajan joka toinen tai neljiis
tunti. Hoidolla plritaiin pitlmiiin kudoken ldmptitila r5 - 19
C asteessa r - 4 cm s),vlydestii. Hoitoa annettaessa on muistettara, ettei kudokseen saa s)'ntya paleltumia. Jos koiralla on
ohut turkki voijearja ihon vdliin laittaa talouspaperia tai p)1heliinan eristeeksi. Kylmiihoidon jdlkeen alueen on tunnuttava
kylmdltija heti kun se alkaa kuumottaa uusitaan Lalmifioito.
Lihas- ja jiinnevammoissa vaurioituneisiin ja site i'rnpertiiviin kudoksiin kehitqy tulehdusrealtio. Hoito suunnitellaan
ja toteutetaan sen mukaan, mikd tulehduksen vaihe on meneilliidn. Vamman ja tulehdusrealrtion akuutissa vaiheessa hoidon
tavoitte€na on tulehdusreaktion lievitteminen. Tdlltiin alueella
oleva turvohrs veheneeja l.jpu lievitoy. Akuutin vaiheen hoitona
kdltetaan e[iinEiikiiir meariamee tulehduskipu liiiikigstd,
lepoa, paikallista $lmdhoitoa sekd alueen nivelien passiivisia
koukistus ja ojennus harjoitteita. Nivelien passiiliset kouhstus
- ojennus liiklrcet pitdisi tehde n to min ajan 3 kertaa worokaudessa mahdollisimman laajalla liikeradalla ilman kipua. Uikkeen

sopivasta liikelaajuudesta kanmttaa keskustella hoitavan eld,in-

ldiikirin ja -fysioterapeutin kanssa, sillii liian laaja mobilisoiva
koukistus

-

ojennus liike voi hidastaa pamnemista.

Lihas- ja jiinnevamman vendhdys paranee

n.3 - 6 viikossa,
repeeman paraneminen voi kestid rz viikkoa. Vamman yhtetdessi koiralle voi kehittyii niin sanottuja sekundaarisia ongel-
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mia. Esimerkiki raajan kri)ttiimetttimlydesta t'oi seurata lihaksien surkastumista eli atrofioitumista, nivelten jiiyktfriste ja

proprioseptiikan eli asenlon tuntemisen ja ha]linnan heikkenemisti. Ndmd saavat aikaan muutokia koko koiran liikkumisessa. Muuttunut virheellinen liikkuminen kuormittaa virheellisesti koiran kehon muita osia, ja aiheuttaa siten muita rasitusperdisid vammoja tai kipuja.
Flsioterapian osuus lihas- ja jdnnevammojen kuntoutumisessa on vamman paranemisen nopeuttaminen frsikaalisi[a
hoidoilla, lihas atrofian ennaltaehkeiseminen, vaurioalueen
nivelien liikelaajuukien yilepitiiminen seka paranemisprosessiin sopivien kotiharjoitteiden ohjaaminen huomioiden sekundaariset ongelmat.

muilumat
Suurien putkiluiden kuten raajojen luiden murtumat koirilla
vaativat useiDmiten kiruryisien toimenpitein suoritetun stabiloinnin. Tdlltiin eliiinleakdri meerittelee paranemiseen tarvittavan immobilisaation ajan eli ajan kuinka pidden murtunutta
aluetta ei saa kuormittaa. Murtumien L-untoutukessa aikainen
pehmltkudoksien mobilisointi edistae paranemista. Menetelminl eldinfsioterapeutit k'i]ttevet ker']'tta hierontaa, koukistus - ojennus harjoitteita, fosikaalisia hoitoja sek;i neuraalikudosta mobilisoiria liikkeiti. Murtumien kuntoutuksessa on terkedd palauttaa raajan kiyttti, koska immobilisaatio eli raajan
krlttemeftdmDs altistaa osteoporoosille eli luukadolle.

Helmovammat
Luu-

ja pehmltkudosvammoihin liitt)')' usein myiis hermo-

vamma. Hermovamma ilmenee alueen veltostumisena, voimattomuutena ja tunnonomuutena. EliiinHrkdri tekee diagnoosin
ENMG (elekroneuromyografi a) minaukella. Kuntoutuminen
tdllaisesta !"mmasta on mahdollista, silld vaurioituneet hermot
saattavat korjaantua. Kuntoutuminen kestdl useita kuukausia
jopa yli moden. Flsioterapian osuus hermovamman kuntoutmisessa on ennaltaehkdistd vamma-alueen nivelien jiiykistyminen, vahvistaa alueen lihaksia, hidastaa lihakien atrofioitumista eli surkastumista.
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LAI N KU tJ CTTA'AKO U LUTU KsC N

ANTIA VAUAKKOKOIRICN
KUI.J€TUKSCEN
Lieksassa pidettiin marraskuussa ebinkuljettajakoulutus rekikoirayrittdjille. Koulutus pohjau-

tui eldinkuljetuslakiin ja EUn elainkuljetusasetukseen.kaikki koulutusmateriaali loyw osoitteesta
vrw.racinghusky.com, koulutukseen osallistui 27 henkilod pddosin lE-Suomesta ia Kainuusta.

'l /,,,o",,r 2007.r ,. tuli voimaan uusi jaeliiinl'uljetusEU:n eliiinf"f.i, jot, L*tee kaikkia eliiinkuljetukia
\f
Y ,uoj"tu"*t .,joka koskee kaupallisen toiminnan yhte.
ydessd tapahtuvia yli 65 km kuljetuksia. Yli 65 km tapahtulissa

kaupallisissa eliiinkuljetuksissa vaaditaan eldinkuljettajalupa.
Eleinkuljettajalupia on kahdenlaisia: alle 8 h kuljetuket, joissa
luvan saamiseki riittiid eliiikuljettajakoulutuken kiilnti ja yli
8 h kuljetuket joihin tawitaan lisdki kuljetuskaluston tarkistus. Eliiinkuljettajalupaa ei tanita omien harrastekoirien kul-

jettamiseen esimerkiksi kilpailumatkoilla.
Eliiinkuljettajaluvan alkuperiisideana on ollut teuraskuljetusten valvonta- Koska varsinaista koiria koskevaa seeddstiie oli
EU asetuksessa varsin vdhdn, esim koirien kopin tilaluudesta
ei as€tuksessa ollut tarkkoja ohjeita, kuten hevos, nauta, sika
ja lammaseliiimitlii - tesse yhteydesse kiiyliin liipi koirankuljetuskalusto lgsel).n tulokia ja keskimdiirin boxien koot olivat
kurssilaisillakin Igselln mukaisia. Erityishuomio kiinnitettiin
siihen, ettii koiran boxin ei tulisi olla mytiskddn yli-iso koska
kompaktin kokoinen kuljetuslaatikko toimii mytis koiran "turvarytin?i" eli pidettiin tiirkednd, ettd koira voi tukea itseiiiin kul-

jetuslaatikon sisdseiniin ajon aikana. Koirien kohdalla kuljetustilanteisiin voidaan eldin helposti kouluftaa poilikeukena
moniin em. eld,inlajeihin. Kuljetuslaatikon koosta ei ole sdddetty mitaan, mutta maa ja metsatalousministeritilti on tulossa
jossain vaiheessa suosituket siihenkin. Toistaiselsi nytkkisidnttinl voidaan pitdd, ettA koiran tulee pystl'd vapaasti vaihtamaan makuuasentoa kuljetuksen aikana ja uusien koppien
rakentajille voisin suositella korkeuden nostamista johonkin
75 cm:n paikkeille mikdli se on teknisesti mahdollista.
Yleisen keskustelun aikana puhuttiin tieliikennelaista ylipeateankin ja ldsiteltiin muun muassa ajopiirtureita. Koirien
kuljetukessa ei ajopiirtureiden keyttii ole pakollista, mutta
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tilanne muuttuu jos kuljetusajoneuvona on kuorma-auto, joka
on r€kisteriiity )Tityken nimiin. Tdlliiin tulee kaikissa lrityksen ajoissa olla ajopiirturi kelttisse. Mikdli taas kuorma auto
on yksityishenkiltin nimisse ajopiirturia ei tarvita.
El6inkuljettajalupa on varmasti tarpeen safariyittiijiille ja
esimerkiksi vakuutusasioissa sitd varmaan joissain tilanteissa
tullaan vaatimaankin tulevaisuudessa. Luvan korkeaa hintaa
35o € MIa kdtisoitiin, mutta yhteen )rityksen lupaan voidaan
rekistertiidd useampia kuljettajia, mik'd hieman tasoittaa luvar
hintaa.
Kaikkien eliiimii kuljettavien kannatta tutustua lakiin ja
pitdd mukana eliinkuljetusasiakirjaa kuljetuksesta. Eleikuljetusasiakirjat tulisi olla aina trltettyna rckisteriotteen vdlissd
riippumatta siitd mikd kuljetus on lgseessii. Siita tulisi nery'-e:
koirien lukumdiirii, koirien omistaja liihtii- ja mddriinpiid kaikki
tietlsti yhtelstietoineen. Talliiin esimerkilisi tieliikenneonnettomuuden sattuessa liiltlvdt sitten )'htEshenkiliiiden ja koirien
tiedot. Kuljetusasiakirjamalli lttytly osoitteesta www.racinghusky.com /linkitja sita voivat kaikld vapaasti ke6ea.
Iakiin tulisijokaisen koi akuljettavan tutustua ja kuljetuslaatikoita suuniteltaessa ottaa huomioon lain perusvaatimukset. Eldimid on kohdeltava hlvin eiki niille saa aiheuftaa tarpeetonta kersimlsta. Lisiiksi eldintenpidossa on edistettevd
eliiinten teneyden 1'llapildmista seki otettara huomioon eldinten flsiologiset tarpeet ja lciltte)'tlrnistarpeet. Eleimen pitopaikan on oltava riittdvdn tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja
tun'allincn sekd muutoinkin tarkoihrksenmukainen ottaen
huomioon kunkin eldinlajin tarpeet.
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Rekikoirien kuljetuskalusto / kyselyn tulokset 2009
Carelian Eastpoint RY ja Suomalainen siperianhuskyseura RY jarjestivet kyselyn rekikoirien kuljetuksesta syksylle 2009
Kyselyyn tuli yhteese 72 vastausta, 46 vaslausta tuli yksityisviesleine ja 26 nettikyselysse SHS foorumilla.
Vastauksista 57 kpl koski alaskan- siperianhuskyje. 10 kpl alaskanmalamuutteja ja 5 kpl 3 koiran kuljetuskoppeja.
Kuljetusmuotona on yleensa paketliauto tai koirankuljetustraileri.
Rekikoirien kuljetus poikkeaa hanastekoirien kuljetuksesta lehinnd koiram5Sran ja koirankuljetustrailerin suhteen.
- Rekjkoirakuljetuksissa koiramaard on yleense 6 - 20 koiraa.
- Koirankuljetustrailerissa on yleense 6 - 10 osastoa ja yksifieisesse kuljetuskopissa kuljetetaan yleense 1-2 koiraa
- lsommissa koirankuljetustrailereissa on 2 kerrosta pe6lekkain ja yleensd reet kuljetetaan kuljetuslaatikon katolla.
Yksittdisen kuljetuskopin rakenteissa Ja materiaaleissa ei ole juuri eroja pakettiauto / traileri kuljetusten suhteen.
80

Koirankuljetuskopin rakenne:
- fllmivaneri (puhtaanapito, saenkesto )
- tukevat veliseinat ja ovet
- ovissa tuuletusverkot tai luuletusaukot ja salpamekanismi.
- yhtenainen rakenne, laatikot tarvittaessa kiinnitetty kuormaliinoilla
- pohja kuviovaneria jaltai kumimatto ( pehmikkeind olkia )

J
E

65

Koirankulietuskopin kokoi
- keskiarvo muodostuu 57 vastauksesta, koskien alaskan/siperianhuskyja
neiden koirien kokor sdkakorkeus 50-60 cm ja paino 17 - 27 kg

Koiran kuljetuskoppien keskiarvo:
Korkeus =68,245cm, Leveys = 60,175cm, Syvyys = 82,631 cm. Pinta-ala = 0,197 m2
Kyselyn kokonaistulos
Korkeus
55
60
65
70
75

Leveys
0/.

cm 1,75
cm 26,25 %
cm 28%

cm
cm
80 cm
85 cm

12,25 %

17,il%
8,75 %
5,25 0/.

50 cm
55 cn
60 cm
65 cm
70 cm

Syvyys

15.75 %
50.75 %
19,25 %

7%

12,25 %

70 cm
75 cm

28%

80 cm
85 cm
90 cm
100 cm
115 cm
120 cm
135 cm

28%
7%
15,75%
1,75 %

3,il

o/.

Yhteenvdto:
- Kor*eus 510 cm yli koiran sehbko*euclen
- Loveys 3 kedaa koiftn leveys
- SWWS 10 cm koiran piluufta pidGmpi
- Pinta ala 0,4 - 0,5 m2
- pinta-alassa ja ko*eudossa huomioitu
koinn luontainen ku$elusasento fiakuullaan
seke 2 koian kuljotus / kuljetuskoppi.
Vastaava pinla-ala mulssa eleinkuljeluksissa
- poro vaadin 0,4 fi2 ja ko*eus 1,2 metid
- piehol vasikat 50 kg 0.34,4 m2
- lampoalja vuohet 55 kg 0,}0,4 m2,

Alakanmalamuuteilla vastaavat luvul ovat: ko*eus 77 cm. leveys 68,6 cm, sWWs 101,5 cm.
- alaskanmalamuutti on kookkain rekikoira jor,*a sekakorkeus on 58,5 - 63,5 cm ja paino 34 - 38,5 kg
Kolmen koiran kuljetuskopeissa syvyys oli 140-150 cm.
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c. Juha Hwdnen Lieksa 28.10.2009
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(RPKK) ROVANIeM€N
PALVCLUSKOIRAK€RHO
- VIREA 6.KT/MPPINEN

Rovaniemen Palveluskoirakerho juhlii tdnd vuonna 60-vuotista taivaltaan! RPKK on seke Suomen
Palveluskoiraliiton eth ainoana Rovaniemella, Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton alainen seura.
Seuran tdrkeimmet bimialat ovat palvelus- ja pelastuskoiratoiminta, valjakkourheilu ja mondiorrng

l-

t1f
I I

., i. r! perus..r... i.rr.. Pc.
t"ttiin 18.4.1949 ja ensimmeiseki puleenjohta-

jaki valittiin

V.o. Jaakola. Suomen Palveluskoiraliiton

jiisenyyttii seura anoi toukokuussa 1949. Perustamismoden
jes€nmdera oli t5 henkildl muna \uoteen t953 mennessl se
oli kasvanutjo 46 henhltiiin.
Alkuruosina tottelevaisuutta, jdlked ja viestie harjoiteltiin
kesaisin vdanntillisesti. Myiis vetokoiraharrastus oli viridmdssd.

Seuran jdsenet osallistuivat muiden seurojen jlrjestimiin
kokeisiin ja niilttell,ihin jonkin verran. Itse jirjestetlt kokeet
olivat aluki j iisentenviilisiii koitoksia,joita pidettiin seki kesiiIajeissa ette talyisin vedossa. Ensimmeiset yleiset palveluskoirakokeet seura jiirjesti !'uonna l95l,ja siiti ldhtien on kokeita
jdrjestetty iuosittain. Seuran alkutaipaleella varoja toimintaan
kerdft iin jdsenmakuilla ja lasten pulkkavediityksillii.

teiset Pohtimolammen palveluskoirakokeet, joiden ohella
pidettiin kesdisin pari pienempee koetta. Vuonna t967 seura
jdrjesti ensimmiiiset kansalliset vetokoirakilpailut ja ruonna
t973 vedon suomenmestaruuskilpailut. Suomen, Ruotsin ja
Norjan pohjoisten alueiden vilisen kalottiyhteistydn aloittamisen myiite ruonna tgTo jdrjestettiin ensin vetohiihdon
Kalottimestaruuskilpailut ja kesiilajien Kalottiottelut kolme
!'trotta myiihemmin.
Ensimmdinen suurempi kaikkien rotujen Drive-in -koiranelttely jerjestettiin yhdessd Rovaniemen Ampujien ja
Metsdveikkojen kanssa heind,kuussa 1969. Nelttel),n jeiestemiseste muodostui moni!,l.lotinen perinne. Kaiken touhun
ohella oli vield palveluskoimnAltdksie, talkoita, koiraveddtl'ksii lapsille, jokau.rotiset pilkkikilpailut, pikkujoulut jne.

TOIMINTA 7O- )A 8O _LUVUILLA

UUDELL€€NSYNTYMIN€N ROVAN I€ M€ N

Rovaniemen Palveluskoirakerhon z5-ruotisjuhlaruonna tg74
jiisenmddrd oli noussut jo ldhelle sataa. Seuran toimintajatkui

Kesekuun 21. pdivand \uonna 1965 kokoontui lgrnmenen
innokasta palveluskoiralarrastajaa Jaakko .Iauhiaisen johdolla heriittelemihn uudelleen henkiin palveluskoiraharrastusta Rovaniemelle wosien 1956-1964 teydellisen, mahdollisesti yleislakon aiheuttaman hiljaiselon jilkeen. Kokoukessa
oli ldsni myiis seuramme tuleva kunniapuheenjohtaja Vaind
IGrhu sekd vuonna 1967 puheenjohtajaki valittu PaavoAum,
yksi seuramme pitkiiaikaisimmista puheenjohtajista.

edellisten ruosien malliin: jiirjestettiin akiivisesti harjoituksiaja useammat kokeet vuodessa. Kesdisin RAM:n ja Rovaniemen l(iytttikoirien kanssa yhteistytisse jadestetty suuri drive-in
koirandl,ttely laajeni kansainviiliseksi ja kerdsi juhannuksena
r985 ennatyssuuren osanottajajoukon: 12oo koiraa!
Erityisen vilkasta oli valjaktohiihtotoimirta. seuran valjakkohiihtiijiit keriisivat paljon mestaruuksia ja muita arvokkaita sijoitukia, paitsi kansallisissa vetokokeissa lmpiiri Suomea, m),iis SM- ja Kalottimestaruustasolla. Toisinaan kisamatkat tehtiir yhteiskyl'tind ruokratulla linja-autolla, ja onpa
seura taannoin ostanut kaltttitinse oman moottorikelkankin
latujentekoa vaften... Altiivisuus ndkyi mytis kisojen jiirjestimisene. Vuosina t97S )a tgTg s€ura sai jerjestettevakeen
Suomen Palveluskoiraliiton alaiset sM-vedot, ja talvella 1978,
jo toistamiseen, vedon Kalottimestaruuskilpailut ja vieliipii
Pohjoismaiset vetokoiramestaruuskilpailut vuonna 1983. Suomen Reh- ja Vetokoirdliiton perustamisen myiitii seura jiirjesti
myiis REVEL:n alaiset SM-vedot wonna rg8S. Varoja vilkkaaseen toimintaan kerattiin edelleen Iastenvedetyksille ja osallistumalla jdrjestysmies-ja vartiointitehteviin raveissa sekd
jalkapallo- ja lentopallo-otteluissa.

PALVELUSKOIRAK€RHONA VUON NA I965

Uudelleens,yntyneen Rovaniemen Palveluskoirakerhon toi-

minta oli alusta all.aen vilkasta joka saralla. Seuraaja senjiirjestiimdd palveluskoiratoimintaa esiteltiin paljon paikallisissa
lehdissii. Vuonna 1966 perustettiin Kemijdrvelle Rovaniemen
Palveluskoirakerhon alaosasto. Seurakoiratkin tulivat vahitelIen toimintaan mukaan. Koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
ja harjoituksia niin kesdlajien (dlki, viesti, yleiskoe, tottelevaisuus), vetohiihdon, ne]'ttelyiden kuin pelastuspalvelunkin
puolella pidettiin runsaasti. Seuran jisenet osallistuivat aktiivisesti myiis muualla pidettyihin kursseihin ja koulutustilaisuukiin. Kilpailutoimintaan osallistuminen ja kokeiden jiirjesteminen oli mytis erittdin aktiivista. Vuonna 1966 jiirjestettiin mm. ensimmaiset suuremmat, tulevien luosien perin-
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TOIMINTA NYKYAAN
Toiminta on vireiid lmpdri woden ja varsinkin muiden, paitsi
valjakhourheilulajien tapahtumien ja harjoitusten, pdeareenana
on toiminut Mant).!"arassa sijaitseva Tassuraaran koe ja koulutuskenfte kerhomajoineen. Juhlaruoden kunniaksi seura on
ajatellut muistaa jesenistiiiidn sihkiiistiimdlld kerhotalon ja
asennuttamalla valaistuken koulutuskentdlle. TemA parantaa huomattavasti seuran toimintaedell),tykia ja kentan kiltttimahdollisuuksia erityisesti pimeind ruodenaikana. Lisiki
koe- ja kilpailupiiivini sihktit mahdollistavat tehokkaamman
kanttiinitoiminnan, tietokoneiden hyiidyntdmisen tulosten kirjaamisessaja sild mytitd mytis nopeamman tulospalvelun.
Koulutusta RPK( jarjestee viikoittaisten tottelevaisuusharjoitusten ohella keltteltmis- eli BH-kokeisiin tdhtddville
sekd palveluskoiralajien pariin mieliville jiiljellii, haussa, viestill6, erikoisetsinniissi ja suojelussa. Vuosien saatossa useampikin huipputason kouluttaja on vieraillut RPKK:n jlrjestdmissii koulutustilaisuuksissa opastamassa jdsenisttil. Pienemmissd kokoonpanoissa em. lajeja hanastetaan useamman kerran viikossaja kaikki kiinnostuneet otetaan auliisti haioituksiin mukaan ja opastetaan palveluskoiratoiminnan saloihin.
Pelastuskoimtoiminta on lapissa ja Rovaniemellii rielii lapsenkengissii verrattuna Etela-Suomeen, mufta RPI(K on ajoittain jarjestenlt pienimuotoisesti myiis pelastuskoiratoimintaa
ja -kokeita. Jdsenistiiiin lukeutuu mm. poliiseja ja puolustuwoimien palveluksessa lviiskenteleviii virkakoirakkoja, jotka ovat
toimineet asianturtijoina ja kouluttajina harjoitukissa ulkopuolisten kouluttajien ohella. Seuran koirarivisttistl lti),tn'
useampiakin kiyttivalioita tai muuten korkealle koulutettuja
koiria, jotka tarpeen tullen voivat awstaa kiltanniin etsinteja pelastustehtavissd esim. eklmistapauksissa.
Mondioring on uusin tulokas RPKK:n monipuolisessa lajivalikoimassa ja jo useampikin harrastaja on ltiltdny tiensd lajin

2004
{

.fr

)

34

!rt7
lil-

n:s:fE
l/

f

pariin. tajin kouluttajat osallistuvat ahkerasti maalimieskursseille ja koulutustilaisuukiin yrnpdri Suomen ja ovat hakeneet
oppia mm. lajin slmtlmaasta Ranskasta asti. RPKX on lajin

edelliikiivijii koko Pohjois-Suomessa

ri

Kemista

ja menestyksekkeesti kaikissa palveluskoiralajeissa piirin- ja
SM-tasolla asti ja kerhotalon seindlli komeileekin hieno kurarivistit, joka esittelee seuran kii),ttdvalioiki asti koulutettuja
koiria omistajineen. Seura palkitsee lisiiki ruosittain pikkujouluissa seuran kulloinkin menest-r,neet koirakot. Harjoitus-

toiminnan ohella RPI/*X on plrkinlt \nosittain jadestamaan
toimintaansa esitteleYen tapahtumapaiven.
Valjaklourheilun lajeista mukana ovat lumettomana aikana
koirajuoksu-, -pytiriiilyja r-z-koiran kiirryajo ja talvella koiraja valjakkohiihto. Sykqn tullen kesdlajien valikoima runsastuu
valjakkourheilun sulan maan lajeilla. Hadoituksia on yleensi
jiirjestetty kaki kertaa viikossa elokuusta alkaen kunhan ilmat
viilenevet sopivasti. Harjoitusalueina ovat olleet Ptiyliiivaaran
latupohja ja Ounasvaaran laskettelurinteet, joissa on tehty rinnejuokutreeneje koi en kanssa. Harjoitukiin on usein osallistunutjopa reilut parilgmmentd eri ikeiste harrastajaa nuorimpien ollessa 8-9 -ruotiaita. IGikld valjakkourheilusta kiinnos-

2001
A

ja harastajia

ja Tomiosta asti on kulkenut hadoittelemassa Tassuvaarassa
asiantuntevien maalimiesten johdolla.
Palveluskoirakokeissa pienempii, osanottaja-rajoitettuja, kokeita RPKK on jdrjestdnlt muutaman kerran kesassa
ja sy-vskuun loppupuolella on jarjestetty perinteisesti suuremmat s)1'skisat, joista on tullut suosittu tapahtuma EteHSuomea mytiten. Jdsenet ovat myiiskin kouluttautuneet ahkerasti palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan eri saroilla osallistumalla itse tapin kennelpiirin ja muiden koiraseurojen ja yhteisttjen jarjestdmiin koulutustilaisuukiin. RPKKlaiset
ovat mytiskin koko seuran historian ajan kilpailleet aktiivisesti
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Valjakl<ourheilun saralla RPKK ja RPKK:laiset on tunnettu
Suomessa nimenomaan hyvin aloiirisesta toiminnastaan ja
huimasta menestyksestddn valjakkourheilulajien parissa jo
7o-luurlta lihtien eli kokemusta, tietoaja taitoa lii),ty-v seuran
sisdltd runsain mitoin! RPKK on eiftamatta Suomen menesty-

t aina olleet tervehrlleita mukaan ohjattuihin harjoiharrastajien taso onkin ollut h)'!in vaihteleva, vastaalkajista ja kuntoilijoista kansainvelisen tason huippuihin asti
- urheilijoiden ohella moni "urheilukammoinenkin" on perheen
kawaisen jdsenen mytitiivailrtuksella ltiltiinlt tiensii liikunnan
pariin. Koirarotujen kirjo on niinikddn ollut ilahduttava, harjoitukissa on kulkenut niin metsdst)s-, palvelus- kuin seural<oi
rarotujen edustajia. Kesln lajeissa on viikoittaisten hadoitusten ohella jirjestetty mytis l)'hltkestoisempia kursseja ja leiritoimintaa. Jo perinteiseki muodostunut Rokuan valjakkourheiluleiri jerjesteteen nyly66n ruosittain sy-vskuussa ja se on
kerannlt osanottajia ].rnped Suomen m)tis muista seuroista.
SyysJokakuun vaihteessa RPKK on vuodesta 2006 alkaen
jaiestanlt Roi-Cross sulan maan kilpailut P6yliiivaarassa ja
niiden ohessa on kahteen kertaan jerjestetty mm. koirapytituneet

tukiin ja

neimpid ellei menestyrein valjakkourheiluseura ja viimeisen
riiden woden aikana menestystahti on vain kiihtlnlt: ITPKK:
laiset ovat miehittaneet ldhes varmasti SM-kilpailujen kdrkisijat ja useimmiten mytis tli puola maajoukkuepaikoista ja osallistuneet wosittain valjahkourheilun eri lajien kansainvdlisiin
arvokisoihin saalistaen useampia PM-, EM- ja MM-mitaleja
niin A- kuin B-koirienkin puolella.
Menestyskulun kruunasi luonna 2oo9 Marika Tiiperin ja
lk. sakaeisoja Samin saalrrttama valjakkohiihdon maailmanmestaruus ja koirahiihdon MM-pronssi viime talvena Kanadan
Quebecistd! Marika valittiin myiis uroden zoog parhaalsi valjakkourheilijaki Suomessa Suomen Valjakkourheilijoiden Liiton toimesta. Syksyllii zoo8 RPKK:laiset avasivat mytis Suo-

rdilyn suomenmestaruuskilpailut.
Talvella valjakkourheilu siirtly sukille. RPKK:lla on laturuoroja kolmella eri ladulla kuutena piivdnd viikossa; Piiyliiivaamssa, Nivavaaran ralaistulla ladulla ja lisriksi kilpailerille
koirakoille Ounasvaaran hiihtostadionilla. Toiminta on ollut
erittein vireae ja yhteisharjoitukiin on kokoonnuftu r-3 kn/
vko. Lisiki harrastajat ovat haioitelleet itsendisesti kula miss'ikin. RPk'Klaiset kiertevat m]'iis talvella ldhes joka viikonloppu valjakkohiihtokisoissa ynpdri Suomen ja Ruotsin, ja
PM-, EM- ja MM-edustajamme vield kauempanakin. RPKK:
lla on myiis ruodesta 2oo8 ollut oma Rovaniemi BHK -niminenjoukkue maailman suurimpiin lukeutuvassa 4 peiviid kestevassd ja 4oo km:n pituisessa valjakkourheilu-tapahtumassa
Vindeldlvsdragetissa, joka valjakkoajetaan ja -hiihdetidn Vindelllven-jokea seuraillen Ruotsin tuntureilta Ammarniisiste
UmeAn ldheisyyeen \4innasbyh1n. Lisdksi RPf.X jiirjestee itse
urosittain ounasvaaran hiihtostadionilla valjakkohiihtokilpai-

men mitalitilin sulan maan Iajien kansainvdlisissd arvokisoissa

voiftamalla kaksi EM-pronssia. Marika Tiiperi ja lksu Ipre
koirajuokusta ja Anu Mdkinen ja Marika Tiiperin omistama
lkssu Sam t-koiran kdrryajosta. B-koirakoista maailmalla ovat
kunnostautuneet valjakkohiihdossa eriryisesti Anu Miikinen ja
suursnauts€rit Peto ja Poju kolmella pohjoismaiden mestaruudellaan ja Kati Mansikkasalo ja airedalenterrieri Nero kahdella
hopeallaan ja 1'hdelll pronssilla ruosina zooS-2oo9. RPKK:n
rivist6tin liittyi viime kevddnd aiemmin oululaisseuraa menestyksekkaasti edustaneet Maija Niyala ja lk.sakanseisojat.Iessi,
f*arma, Mar ja Frodo, jotka ovat RPKK:n riveissi ehtineet tdlle
sykylle saaruttaa jo mm. kirryajon SM-hopeaaja koirajuoksun SM-pronssia.

Niiyttelyissii RPKK:laiset kierteviit mytis ahkerasti ja menesSuomen ja Pohjoismaiden. Tassuvaarassa
jarjestetaen neittely'harjoitukia tarpeen mukaan ja menneind
ruosi\mmeninl RPKK on osallistunut yhdessd muiden Rr-rvaniemen koiraseurojen kanssa suurien koirand)ttel$en jeiestemiseen, viimeisin suurempi voimainponnistus ne).nelysamlla
oli RPKK:n itseneisesti jaiestimii ryhmiindyttely Men0"raaran raviradalla kolme wotta sitten. Match Show -tapahtumia
jdrjesteuen luosittain ja lisiiki RPKK: n jiisenistii koirineen on
osallistunut Rovaniemellii jeiesteft even suuren kv. Juhannusniilttel).n talkoisiin mm. valvomalla ndyttelyaluetta yiiaikaan.
Niiissii puitteissa pfrimme edelleen kunnioittamaan kerhon
perinteitri, pitamaen ylld menestysta ja toivotaan ette samanmoinen juttu tullaan kirjoittamaan 7o-wotiaasta RPI(K:sta.

tvkel&iasti ]mperi

lut,jotka us€in ovat olleet samalla myits kansainvd,listen anokisojen katsastus- tai SM-kilpailut. Talven ajan harjoitus-ja kilpailutoiminnan ohella perinteeksi on muodostunut myds jokawotinen Oloken ensilumenleiri, joka on saa\nttanut suuren
suosion myiis seuran ulkopuolisten harrastajien keskuudessa.
Tdndkin ruonna leirille on tulossa kolmisen\mmentd valjakkohiihtiijee ymperi suomen. Liseksi RPKK:n valjakkourheiluvdki on ilahduttanut perheen pienimpid osallistumalla ruosittain lasten pulkkaveddtykiin piivdkotien, koulujen tai kyldseurojen jirjestiimisse tapahtumissa. Hirvaan laskiaistapahtumassa olemme esimerkiksi jo jokanrotinen niilg'! Mahdollisuukien mukaan Valjakkourheilijat pyrkivlt mytis olemaan
esilliija niilgvill?i erilaisissa tiedot uska n avissa.
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KlLpArLUsAArurOnltu uroKStA t.t.aolo ALKA€N
VUL:n hallitus on peaflanyt, ettii IFSS:n saantoia noudatetaan vuoden 2010 alusta, kun saant6ien kaan'

nostyo saadaan valmiiksi. Naiden IFSS:n sddnt<ijen lisaksi voimassa oval kansalliset kilpailusaannot.
Kansalliset saannot ja linkki kilpailuseantoihin loytyy sivuilta: www.vul.fi
kilpailutoiminta,/kilpailuseennot
hnp://wwwvul.f i/kilpailutoiminta.
htm#saannot. Ennen tulevaa kilpailukautta kaikkien kilpailiioiden
kannattaisi tulustua kilpailusaantojen
sisaft6on.
Tuomarikoulutus uusiin saantoihin oli 28-29.1 1.2009. Siirtymakaudella uusiin saintoihin voi nousta
esiin tulkintakysymyksia, ioten kilpailijoilta pyydetden ymmartamystd:
asia on uusi sekd kilpailiioille, ette
myds tuomareille.
Saannoista todetliin, ena ne oval
rakenteellaan yksinkertaiset, paremmin jasennellyt ia helppolukuiset.
Viittausmearayksia on vahan ja ne
on selvesti merkitty. Saann6t jakautuvat kahteen osioon: kilpailusaannot ja toimeenpanosdennot.

Tassa on koottuna

muulamla mumoksia saenn6issa:
Suurin muutos on kaikkien kilpailuluokkien lyhenteiden muutluminen:
US = SpU
avoimen luokn spintti
Spl0 = 1o-koiran sprintti
8S = Sp8

g-koimn sprinlti

65 = Sp6
6-koimn sprinfti
+S

=

Spa

4-koian sryinfti
LMD = MD6

$koian keskip

ke @iemmin raioitel

tu luokka keskipitke)

UMD = lt/D'l2
12-koimn keskipitke (aiemmin awin
luokka keskipitkd)
LLD = LDB
8-koiran pitkd matka (aiemmin p ke
natk Bioiteftu luokka)
ULD = LDU
avoin pitke matka

Sw1/SMl = NwMl/NMS1
koi mhi i hto naisetI mie het
SWJ/SMJ = NWMJ/NMSJ
koirah i ihto nuoret nai setl m ie het
PM1/PWl = NMP1 /NWPI

yhden koira valjakkohiihto miehetl
nalset
PMJ/PWJ = NMPJ/NWPJ
yhden koin valiakkoh i i hto

nuoret miehetlnaiset

PWl-4/PM14

.

NWP4/NMP4

ne\en koimn valjakkohiihto naisetl
miehet
CM / CW = DCM /DCW
canicrcss miehet I naiset
= koimiuoksu
BM /BW = DBM / DBW

bikeioring= koinPyoreiy miehet I
nalset
1R = DS1( l-dog scooter )
1 -koian kerrytuokka
2R = DS2 (2-dog scoote4
2-koinn kerrytuokka
4R = DR4 (4-Do9 rig )
4-koimn kerrytuokka
6R = DR6 (Gdog rig)
|koian kerrytuokka
8R = DR8 ( 8-doS riS)

q-koinn ker/uokka

Nuorten luokkien ikaraioihin on tullul
muutos: 16 v ldynava voi valita osallistuuko han nuortenluokkaan vai
aikuislen luokkiin. Toistaiseksi nuoria
kosk€e my6s kansallinen saanto,
jossa nuorten luokka on 14-'17-vuotiaille. Keskipitkille matkoille pitaa olla
tayttanyt 18 vuotta.
Ajajien kokoukseen osallistuminen on pakollista keskipitka- ja
pitkenmatkan kilpailussa ja lisaksi
muulloin, jos se on ilmoitettu pakolli
seksi kilpailukutsussa.
Varusteissa kypara on nuorille
pakollinen ja sita suositellaan kaikille
kilpailiioille luokasta riippumatta,
lukuun ottamatta koirajuoksua ja
hiihtolaieja.
Koiramaaraminimi on muuttunut
4-koiran spdntissa: koiria enintAdn
4 ja eivahempaa kuin 3 koiraa. Pakollisia varusteita reessa ovat jaru,
jarrumatto, puskukaari, lumiankkuri
ja rekipussi, jossa on riitteve ilmaaukko koiralle. Muista varusleista kilpailunierje$aja ilmoittaa kilpailukdsussa, joten kilpailukutsu kannattaa

lukea huolella viela siina vaiheessa.
kun kilpailumatkalle pakataan varusteita mukaan autoon.
Koirien ikerajoihin muutoksia:
18 kk ika vaaditaan avoimen luokan
sprinttivaljakossa, keskipitkilla ia
pitkilla matkoilla seka koirapyorairyssa. Sen siiaan 24 kk:n ikaraja
valjakkohiihdossa(yli 15 km) ja naru'
hiihdossa (yli 20 km) on poistunut.
Kuristava kaulapanta on kielletty,
joten sita ei voiJetlaa koiran kaulaan

koiraiuoksussakaan suorituksen
ajaksi. Samoin tuomarikoulutuksessa muistutettiin. etta edelleen
BGP"lukot vetoliinoissa eivat ole
sallittuja (elainsuojelulliset syyt).
Kilpailun iariestaja voi maaitel16
seuraavan paivan lahtojarjestyksen
useampi paiveisissa kilpailuissa edellisen aietun lahddn tulosten perusteella (ei siis kaytetiikaan aiempien ajet
tujen lahtojen yhteenlaskettua aikaa).
Jos nein toimitaan, se pitaa kuitenkin
olla etuketeen ilmoitettu kilpailukutsussa. Jerjestajii voi kayttae ensimmeisen paivan lahddissd pidempaa ja
seuraavan paiven lahdoisse lyhyempae lahtdvailia. Tervetullut muutos,
kun kaikilla on kuitenkin kite kotiin,
joten ajkataulua pys\ adn tarvittaessa
Mstamaan.
Uutena asiana saunndissa on
toimitsijoiden ilmoittamal saantorikkc
muksei ja niiden kasittely. Samoin varoitusmenettelyssa on muutosia: varoitus annetaan kilpailijalle ki4allisena.
Saantoihin on tullut maarays
pimeanajan kilpailuiden ratamerkkien
m€rkitsemisesta heijastavalla materiaalilla minimi 25 cm2. Suoriteltavaa
on Carelian Eastpoint:in kafantdi
punaisissa merkeissa heiiastinnauha
vaakaan ja sinisissa pystyyn.
IFSS:n doping saannot ovat
voimassa: koirille laakinnassa ei ole
varoaikoja ja jaemien suhteen nollalinja, joten teme kannatlaa pitaa aina
mielesse. Kilpailijat ovat WADA:n
dopingseann6sten alaisia.

Teksti: Aija Makiaho
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MUtsrurus vAKUUTUKS€N rARreyoesrA
VALJAKKOURH€ILUsSA
Kaikista ieriestelyista ia varotoimenpiteista huolimatta mytis meiden laiissamme
onnettomuuksia sattuu. Aiattelimmekin muistuttaa teita kaikkia harrastaiia vakuutuksen
Grkeydeste, jotta alkava talvikausi sujuisi mahdollisimman hyvin.
VUL-nettiin on Kilpailutoiminta -valikon alle Usenssin lunastaneet -sivulle
peivitetty syksyn aikana kilpailijoille ja

kilpailunjerjestdjille seuraava ohjeistus: "Lajiliitto edellytaa, ette henkilolla

on tapaturmavakuutus voimassa kilpailuissa. Kilpailun jerjestaian tehtava
on tarkistaa asia joko Sporttirekisterista lai sitlen pyfaa liiton toimistosta
paivitetty lista ko. kilpailuun mennessa. Jos henkilolla ei ole maksettuna
muuta kuin lisenssiosuus eike sporttirekisterissa ole mitaen tietoa henkildn
tapaturmavakuutuksesta, niin silloin

mautuksen johdosta, lajiliilot eivat voi
pakottaa ke6an ottamaan tapaturmavakuutusta vain liiton lisenssivakuutukseen liityvafta tapaturmayhtioha.
Usenssia lunastaessa on mahdollista
valita joko lisenssi vakuutuksella tai ilman vakuutusta ja lisaksi on mahdollista valita vain yhta kansallisen iason
kilpailua koskeva harrastajalisenssi
vakuutuksella tai ilman. Vakuutuk-

sellinen lisenssi sisataa Suomen
Valjakkourheilijoiden lisenssivakuutuksen Tapiolassa. Tama vakuutus
on voimassa urheiluloiminnassa, kil-

jarjestajalla on oikeus vaatia ndhda

pailuissa ja harjoituksissa seka naihin

henkilon vakuutustodistus etta se

valiftomasti liittyvien matkojen aikana

kattaa myos urheilussa sattuneet tapaturmat."

Vastuu tapaturmavakuutuksesta on
aina henkilolh itsellaan. silH kulutta,
ja-asiamiehen SLU:lle antaman huo-

kaikkialla maailmassa.

Tarkempia

tietoja vakuutuksesta paasee katsomaan Vul-netin Lisenssi -sivulta Kilpailutoiminta -valikon kautta. Mikali
lunastaa lisenssin ilman vakuutusta,
on liiton toimistoon toimitettava oman

vakuutusyhtidn vakuutustodistus
urheiluvammat kattavasta vakuutuksesta. Tama todistus kirjataan Sporttirekisteriin ja se on voimassa niin
kauan kunnes vakuutuksen maksaja
toisin ilmoittaa, mikali lisenssi makse

taan vuosittain. Jos lisenssia ei makseta, ea vakuutustietoa siirreta enae
uudelle kaudelle ja talloin tiedot on
peivatettava uutta lisenssia myohemmin hankittaessa. Name seikat on
syyte muistaa ja ilmoittaa rekisteriin
vakuutuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Omien tietoen ajantasaisuus kannattaa larkistaa Lisenssin
lunastaneet sivulta ja korjata mahdolliset puutteet pikimmiten.

osoitteessa:
http://wwwvul.f i/kilpailutoiminta. htm
Eva-Liisa Aunio ia Niina Konttaniemi

VU L-netti

\
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VAT.JAKKOURHCILIJOID€N LIITON ASUTILAUS
VUL yalmistautuu 2Of I Holmenkollenin

MM.kisoihin

Talvella 2010 on tulossa talvi/hiihtoasujen suurtilaus kaikkien valjakkourheilijoiden

liittoon kuuluvien seurojen jesenille. Fortesport tuo maahan sveitsiHisie KV+ asuja.
Ainoana maahantuojana Fortespod pystyy tarjoamaan asuista erittain kilpailukykyiset hinnat. Kilpahiihtoasuja kawae mm. Ukrainan maajoukkue ja niila on nahtavisse maailmancupin hiihtejille. Ky'+ on Sveitsilainen merkki. Asuihin kaytetaen
Italialaisia kankaita ja ne valmistetaan Liettuassa. Asutilauksesta menee valjakkourheiluliitolle provisio, joka kaytetdan kokonaisuudessaan Suomen maajoukkueen
kilpailumatkan tukemiseen. Mallistosta ja hinnoista tulee tietoa VUL:n nettisivuille.

I

I

Kaikista VUL-seuroista ets aan yhteyshenkild, joka organisoi tilauksel omasta seurasta. Fortesport toimittaa mallil kaikista tilattavista asuista ja jostain asusta kaikki
koot sovitettavaksi. Tilaukseen otetaan asuja kilpahiihtoon,lammittelyasuja, liiveja,
pipoja, ja myds ulkoiluasuja, jotka soveltuvat mm. valjakkoajoon ja yleiseen ulkoiluun ia palveluskoirakoulutukseen.
Talvelle sovitaan jokaiselle seuralle ajankohta, iolloin asut tulevat sovitettavaksi
Katso: www.kv2.Gh

)
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VUOD€N EOIO ARCTIC BAR€NTS RAC€ P€RUTTU
Ensi kevaalle suunnitellu suurvaliakkokilpailu Arctic Barents Race
on peruttu taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Maailman pisimmaksi kaavailtu kisa
paestaen toivon mukaan toteuttamaan vuonna 2011. Tulevana talve.
na oli tarkoitus ajaa kilpailu Venajan
Murmanskista Ruotsin Kiirunaan ja
vuodelle 2011 suunnitelmissa on ollut kilpailumatkan jatkaminen Norjan

Rorosiin, jolloin ABR olisi maailman
pisin valjakkoajokilpailu. Suomesta
tane talvena mukaan olivat lahddssa
Aki Holck ja Ole Wingren. Tavoitimme sahkdpostitse Aki Holckin ja han
kertoi, ette suunnitelmia on muutettu ja tahtain on nyt Ranskan alpeilla

tammikuussa kilpailtava La Gfand
Odyssee, jonka kilpailumatka on noin
800km. Matkaan kilpailussa lahtee 20
ajajaa. Videoita ia muuta tietoa kilpai-

lusta loytyy osoitteesta: httpJ/www.
grandeodyssee.com/en/index.

html

KOIRAN TARKOITUS
Oplk3l nlin kolranomistalll16 kuin kolrattomllle:
Elainlaakarina toimiessani minut kutsuniin kerran
tutkimaan eraste lrlanninsusikoiraa. Koiran omistajat,
pariskunta ja heiden 6-vuotias poikansa, olivat kaikki
hyvin kiinlyneita lemmikkiinsa.
Tutkittuani koiran totesin, ette se oli kuolemassa sydpaan.
Kerroin perheelle, etta en voinut tarjota talle vanhalle ja
rakastetulle koiralle mitaan muula kuin eutanasian.
Koira voitaisiin saattaa viimeiselle matkalleen heilla
kotona, turvallisesti, omien ihmisten ymparorm,ina.
Seuraavana paivana, kun menin nukuttamaan koiraa,
tunsin tutun kuristavan tunteen kurkussani.
Pikkupoika vaikutti rauhalliselta silitteessaian vanhaa
koiraa viimeista kertaa. Muutamassa minuutissa
koiravanhus nukahti rauhallisesti viimeiseen uneen.

lstuimme hetken yhdessa puhellen siita surullisesta
tosiasiasta, etta eleimet elavat paljonlyhyemman ajan
kuin ihmiset. Silloin poika sanoi: "Mina tieden miksi".
Yllaftyneina me kaikkijaimme kuuntelemaan. Se, mita
han sanoi seuraavaksi, hakahdytti minua. En ollut
koskaan kuullut yhta lohduttavaa selityste. Poika jatkoi:
"lhmiset syntyvat siksi, €tte he oppisivat, miten eletaan
hyva elame. Etta rakastetaan ja ollaan kiltteje toisille.
l\,lutta koiratpa osaavat jo taman.
Siksi niiden ei tarvitse elaa niin pitkaan."

lllalla laadin listan siite, mita ihmiset voivat

oppia koiralta:

' Kun rakkaasi tuleval kotiin, mene aina iloisena
tervehtimaan
'Aa koskaan kieftaydy huviajelusta
' Kokemus raikkaasta ilmasta ja
tuulesta kasvoillasi on silkkaa hurmiota
' Ota nokosia
'* Venyttele ennen ylosnousua
Juokss, telmi ja leiki paivittein
* Hae huomiota ja anna ihmisten koskettaa sinua
* Valta puremista silloin kun pelkka murahdus riittaa
t Lampimina paivina pysahdy
makailemaan pehmealla nurmella
t Kuumina paivine juo runsaasti vefia
(olutta/viinia) ja bpaib varjoisan puun katveessa
* Kun olet onnellinen, tanssi ympariinsa
ja heiluta koko kehoasi
" Riemuitse pitkan kavelyn tuottamasta ilosta
' Ole uskollinen
" Ala koskaan teeskentele olevasi jotain
muuta kuin mit6 olet
* Jos jokin tarvitsemasi on haudattu syvalle,
kaiva kunnes l6ydat sen
r Jos jollakulla on huono paiva,
olB hiljaa lehella ja nyhjaise hellavaraisesti
.

NAUTI JOKAISEN PAMAN JOKAISESTA HEIKESTA
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KILPAILUKALENTCRI TALVI AOIO
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9.-10.1.
17.1.
23.-24.1.
30.1.
5.-7.2.
13.2.
13.-14.2.
19.-21.3.

Robur-sprint, Toivakka
Koirahiihdon SM, Bovaniemi
Rautavaara Eurooppa-cup
Ohkolan talvi, M6ntsdld
Eastpoint Open, SM ULD, LLD, Lieksa
Valiakkohiihto, Hiimeenlinna
Metsakartano sprint, SM 65, U, Rautavaara
Oinakka Aiot 2010, SM UMD, LMD,43,8S, Raajirvi

IRON FINN CUP 2OIO
Garellan Eastpoint, Suomalainen siperianhuskyseura,
Alaskanmalamuuttlyhdistys
Carolian E83tfpint, SuomElalnen slporianhusky8oura ja AlaskanmalamuultMdktys li.lo3tivit yhde$i
ke8klpnkenmstkan kolravalakko-cupin 2010 -cup on nlmetly legendaarlsen suomolalsalala John Jonssonln mukaEn.
Alommln cup on lirjestelty woslna 2q)4-20O7. Cup koostuu vlldosti Dlstanco kolravallakkokllpallusta luome*ra.
B - Alaskanmalamuut.t, Gronlanninkoirat, SamoFdn, C , Siperhnhushd
Carehan Eastpoint palkrtsee kokonaiskilpailun voittajan, Alakanmalamuuttiyhdistys ia Siperianhuskyseura luokat Bja C.
lron Flnn Cup .kllpallut: Avoin Luokka , 540 km: Eastpoint Open - LD SM, Buuhirod . 8 kl, Ruunaa Bace, Oinakka Aot - MD SM
6 koiEn luokka-390 / 370 km: Eastpoinl Open - LO SM, Ruuhirod - luokat Aja C, Alma talviaiot , luokka B, Ruunaa Race, Oinakka
ajot - MD SM 4 koiran luokka - 2m / 200 km: EastFoint open, Ruuhfiod-luokal Aja C, Alma tatviaio - luokka B, Ruunaa Race

Luokat A ' kaikki kilpaillurhrn osallistwat koiral,

-

Pi8tGlagku: Cup6sa prstet lasketaan ,okaisessa osakilparlus$ '10 ensimmaisen valiakon osaha:
1. 12 p, 2. 10 p, 3. 8 p. 4. 7 p, 5.6 p, 6. 5 p, 7.4 p,8. 3 p.9. 2 p, 10. 1 p
eniten pisteita kerannyt musher voittaa cupin, tasatilanteessa keskindjnen paremmuus ratkaisee sijoituksen

9.-l O.l.2Ol

O

Yoivakka, SiSuVa.

Siiiinn6t ESDRA & VUL kansalliset Tuomari Kati Kettumaki ia./tai Biitta Kempe
Kbapiallikktt&,alamestari Kimmo Hytonen p.050-598 1337
LrJokat la malkal: VAUAKKOAJO| aS, 4SJ, junio t, harrastusluokka 6 km, 85 12 km, lastenluokka 100 m (la). KOIRAHIIHTO:
MS1 (la), MS2 (su), WS1 (la), WS2 (su) 12 km, MS1 B {la). WSl B (la). vet 45 /dVB M/N {la), MJS A,/B (la), WJS ,!VB (la), iuniorit
T+P IVB (la), harrastusluokka M/N (su) 6 km. 83 ia korahiihdon pidemmilH matkoilla 6 km:n rala kieretaen kahdesti.

llmolttautumiset: 4.'1.2009 mennessa sahkopostilla: Kimmo Hytonen, kimmo.hytonen versowood.fi
Kilpailumaksu: Hiihto 20 eur, aio 40 eur, harrastus sarjat 20 eur, SKL:n kilpailukokeseen osallistujat 50 eur, lastenluokka
ilmainen. Maksetaan: Sisa-Suomen Valiakkourheiliiat, Nordea: 105430-6101262

Alkalaulu: Krsakanslia aukeaa klo 9, Rataselostus klo 10, Ensimmainen slartti klo

11

)A-CUP
23.-24.1.2O1O Metsakartano, Rautavaara / VUL & IKSY
Luokatja matkat:4J 45gkm.6513km: 8S17km US24km LMD. UMD 48 km (2 x 24 km)
Se6nn6t: IFSS kllpailu la anlidoprng saannot, ESDBA lV Tuomari: KalevrValnio
llmoitiautuminen: 7 1 2010 mennessd Kilpalumaksu: 25e (4J); 50e (4S.65,85, US, LMD, UMD)
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KOIRAHIIHDON SM-KILPAILUT

EM./SOC.KATSASTUS
sunnuntaina 17. r.20r0
ounasvaaran hiihtostad ion, Rovaniemi
Rovaniemen Palveluskoinakerho ry

r

r

TUOMARI Kauko Ruokolainen

t

KISAPAALLIKKo Kati Mansikkasalo

.ffi"?lFJl]fy*I":ffiIo,

Koirapotkuttelu: koiran alaikeraja 12 kh koiran kiinnitystapa potkuriin vapaa, koiralla valjaatja joustava vetonaru

SARJAT JA UATXAT

r

W51 naiset koirahiihto
KOIRAHIIHDON SM-LUOKAT: MSI miehet koirahiihto I koiran A l3 kmja B 10 km
Veteraanimiehet yli 45 v.koirahiihto 5 km A sekd B sarjat
1 koiran 1o km A seka B sarjat
iIJS nuoret l7-20vpojat koirahiihto 8 km
Veteraaninaiset yli45 vkoirahiihto 5 km A seki I sarjat
A sek; B sar.iat
WJS nuoret l7-20v. Mot koirahiihto I km A 5€k; B sarjat

r

t

r

r

MUUT LUOXAT: harrastusluokat l0kmA+Bja5kmA+Br.Junioritl3-l6vT+PkoirahiihtoA+B3km
t-koiran potkuttelu 2 km
Lapsetalle l2vT+P koirahiihtoA+8 400m

t

r

/UUSTAVA AIXATAI'I-U
10.30kisatoimistoavataanII1.00koirien/vdlineidentarkistusII1.30ilmoittautuminen,viimeiste;n

t

t

r

noin klo 15.00 palkintojenjako
12.30 ensimmeinen startti
t2.00 avaiaiset ia rataselostus
HUOMI Aikataulu mahdollistaa osallistumisen erikseen SM-luokkaan, harrastussarjaan ja koirapotkuneluun

ILIIOITTAUIUiIISET / TIEDUSTELUT:
kirialli.esti ia makukuini ilmoinautumisen mukaan maanantaihin 11.1.2010 mennesse KatiMan5ikkasalolle:

'

k;ti.mansikkasalo@toptester.fi,

Kankaankuja l5 A 4,96900 Saarenkyle, puh.04G566l 959

OSANOTTOMAKSUT: lasten luokat ja potkuftelu 5e juniorija harrastusluokka I5e {lisenssittdmet +7e), SM-luokat 25e.
Rovaniemen Palveluskoirakerho ry:n tilille Pohjolan Osuuspankki5 002{'15l07l,viite56999

ilAJOlTlrSTlEDtBIELUf : www.rovaniemlf i

I
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www.rpkk.corn

r

www.vul.fi

Perinteinen Ohkolan kilpailu Mdntsdldn Ohkolassa Ia 30.l.2OlO
Luokat 45, 4SJ ja 63 Matkat radan piluus 7{ km, ajetaan 2 Hhtda, ioiden velissa n. 2 h tauko, lahtdveli 1 min
llmoittautumiset: viimeistaan 24.1. arlo.lahti@dlc.fi Kilpailumaksu: 20,- maksetaan kilpailupaikalla.
Lisetletoja: Kalevi Vainio 040-5134020
Ajkataulu: Kilpailutoimisto aukeaa klo 8. aiaiien kokous klo 9.30, ensimmainen laht6 6s-luokassa klo

11 ia

4s-luokassa klo 11.45

43
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Eastpoint Open
Koiravaliakkoalon

E

2oro

i

.t

LD sM kllpallut

/

,-7.2 Lieksa, Jonqunjoki - Ruunaa
kilpailukeskus: Erd,stely - Jonqunioki, checkpoint: Ruunaan Matkailu.
AVOIN LUOKKA z]o Km
starttr lauantai 5.2. lokm - 4 h tauko ' rookm
checkpoinl Ruunaa ro h tauko - rookm
kilpailu piittyy sunnuntaina Erastelylle
SM kilpailu, SKL SM kilpailukoe

KUUDEN KOIRAN LUOKKA I]o
startti periantai ,.2. jo km aika-alot

Km

takaa-ai0lahto lauantai 6.2 lookm
kilpailu piittyy Ruunaan Matkailuun
sM kilpailu, sKL kilpailukoe

E

i
L

iL
Keskipltkinmatkan kllpallut
KAHDEKSAN KOIRAN LUOKKA 90 Km
j x lo km Jonqunioki periantai-sunnuntai

I.ELJAN KoIRAN LUoKKA 60 km
2 x lo km Jonqunloki lauantai-sunnuntai
SKL kilpailukoe

RETKILUOKKA ]o

Km

Jonqunloki sunnuntai

Kilpailukeskus

ja majoitusvaraukset:

Erdstely Kivivaarantie 1 Jongunjoki.
tel: 0400 271 581 Arto
0400 916 470 Pdivi
www.erastely.fi - info@erastely.fi

F

Kilpailuun ilmoittautumiset: 15.1 menness6
info@racinghusky.com
tel: 040 3710095 / Juha
osallistumismaksut:
Pitkamatka 100 € valjakko
Keskipitkamatka 50 € valjakkko
Retkiluokka 30 € valjakko
Siianndt: IFSS + VUL kansalliset
Kilpailun p6dtuomari: Hannu Miettinen
Kilpailukoetoimitsija : Aija Mdkiaho
kokeeseen moittautumiset:
aija. makiaho@pp. inet.fi
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Metsdka rtano Sprint L3-L4.2.20LO

Rautavaara, Metsdkartano
vUL:n Suomen mestaruus kilpallu 12. 13.2.: Sprintti 63 (Sp6) ja US (SpU)
Kansallisena luokkana: aS (Spa), aSJ (SpaJ)
SKL:n Suomen meslaruus kllpailukoo: 45 {Sp4)
Kilpallukoe: 65 (Sp6)ja US (SpU)

Matkat US (SpU)

2 x 18 km,

65 (Sp6) 2 x 12 km, aS {Spa) 2 x 8 km

Osalllslumismaksu 40 e ltlille: 471220-219755 viite: 13026
JeriesteF: SHS Kllpallupeallikko ia koeroimitsiia: Aita Makiaho Kilpailu. ia kilpailukoetuomari: Hannu Mretlnen
llmoittatumlset 4.2.m10 mgnnesse: Aija Makiaho, aija.makiaho@pp inel.fi taj
Aija M kiaho, Makiahontie 20, 42100 Jemsa
KlpaiIukokeeseen koi@l i|moilettava etuketeen koeloihitsiialIe

Maloitusvarauklgt
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www. metsakarlano. com
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RAIUA ?V

Sprlnfii:45 (Sp4),4SJ (Sp4J)ja 85 (Sp8) Kesklpftke: UMO (MDU), LMD
SKL:n Suomen mestaruus kllpallukoe: UMD (MDU)ja

LJIID (6 kor.aa)

(EM ,ARVI
(6 koiraa),

21.3.

(MD6) Kansallisena luoklana:65 (Sp6)

(MD6) Kilprllukoe:45 (Sp4),65 (Sp6)ia 85 (Sp8)

MEtkatUMD(MDU)3x50km.LMD(MD6)2x50km,85(Sp8)2x16km,65(Sp6)2x16km,45(Spa)2x8km
OlalllslumBmaksu:
Tllille: 47122+219755 viile: 19033
Sprintti, SM'luokal:40 e,65 30 e, keskipika 50 e

Je4e3tiia: SHS Kllpallupealllkk6: Heikki Silvola Koetolmltsiia: Aija Mdkiaho Kllpailu- ia kllpsllukoetuoma : Hannu Mietlinen
llmoittaulumlsel .|2.3.20'10 monnsssa: arja.makiaho@pp.inet.fi tai Aija Makiaho, Miikiahontie 20, 42100 Jemsa
K I pai I u k okeeseen k o i nl i In o ile ftava k @toi n iB ikl Ie etu kebe n
HUOM! UMD startti io perjantaina 19 3.20'10 illalla klo 20.00 3 x 50 km 6h:n tauolla

t MD: otsalamppu, 4 tossua / koira,beneapupakkaus, 2 ankkuria ja kiinnykka LliD: 4 tossu&4(oira, ensiapupakkaus
PE kisakanslia aukeaa klo 12.00, PE 4ajienkokous UMD kio 18.00, muut luokat klo 21.00, PE snsimmainen starni (UMD) klo 20.fi)
iraioitusyarauksol: www. mainari.lS/yhteys.html

Pskolllset varurteet

Aikrtsulu:

Mahd. muutokset & tarkennukset kisailmoituksiin: www.vul.filkalenteri.htm

L]ITON HALLITU5
Biitla K.mpo, puie€niohtaia

TEro Halonon

Pehtoonntre 6. 16800 HAMEENKoSKI

Tommi Harlin (valjattoaio)
Vldavaarantie 1 7, 81470 NAABVA

Timo ahaho(Yaliano.io)

Niittukulmantre 99. 31300 TAMMELA

Puh. 050-347 8356, (03)436 1434

Pui. 050-437 4176

Puh.040-505 2969

Puh 040-553 7021

Anu

Tsemu Xaivol. (ualia*oaio)
Korkealehdontie 30, 36120 SUlNl.lLA
Puh. 0400-883 712

Mira Eliolm (l?selaiit)
Kotiperantie 419. 29320 LIPEBI
Puh 050-353 7884

Elisaicth

EeYa

Aiiile, Yarapuhe€niomaia

(yallaBoniiilo)

ahnen(Yalialtohiihlo)

Matuahome 20. 42100 JAMSA

Virpiniementie 192, 90810 KlVlNlE[,ll

NiVAVAATANTE

Puh 040-546 7165

Puh 040-7314 617

Lea Haanpa, (Yaliallohiihto)

iiaiia tliYala (Yalianoiiihlo)

Koftiontie 90. 14200 TUBENKI
Puh 050-581 3235

Hanhelankuja 20, 90840 HAUKIPUDAS

Suyi Lahtimr (valiahoaio)
Vanamontie 20. 13500 HAIIEENL|NNA

Puh 040-589 5988

Puh 041-502

Laslen ia nuorten liilunta
M ra Ekho m Ja Suu Lahl nen

Tuomariloiminla

vh{iffi

Ar idopilg-toimi[la

Timo Makiaho ja KalevrVarnio

Riitta Kempe ia Marla Nivala

Ailuis- la harrast€liilunta
Anu Matunen. Tero Halonen
ja Eeva Aijal

Pr- ia lchiurmistoiminta
Anu Makinen, Tommi Harklin ja
Lea Haanpaa

Kati Ketumaki (W[-netli).
Anu Mahnen,
sete Niina Xodtaniemi
ja Kali Mansiklasalo

(ilpailu ia iuippu-!rieilu

l(v'loiminta

Talour

Teemu Karvola ta Ehsabeth Nyorrd

Rifla (empe la Eeva Arlaa

Eiina Kemp€ ja Eeva Aijala

1

6. 96900 SAARENKYLA

-IUJOID€N

97&

ilytlrd (tesilaiil)

Helsingbyvaigen 30, 65520 HELSINGBY
Putl 0500'369 179

Tilinlarlasiaial
Seppo Tervo (KHT)ia Mikko Seppa

Valjaldourteilu'hm)

Varatilintarlastalat
Kalariina K,mpU

Ja

Heino Jaaskelainen

VUL:N JAs€NS€URAT
Alaslannalamuuttiyhdistys ry
(rrsi-Maia Vessari
Vainantie 98. 39450 SISATI0

puh.050-5201211
sihleeri@alaskanmaiamuum.nel

Canlian

tasfiint

llmslocn iiabistFseurs ry

oulun PElvrlustoiEytdistF ry

Heini Peura
Kokkolantie 2

Mervi Kukkonen

61330 KOSK€NKORVA
puh. 040-517 6260
heini.peura@netkka.ii

90830 HAUXIPUDAS
puh. 040-725 4652
mervi.kukkonen@sanmina-sci.com

Koivuniemenkr.rja

I

ry

Suom€n Vallallorctlciliiil ry
Jukka Wuolijoki
Tliliskrventie 10 A 02320 ESP00

rukka.wuolilok@yaltiokontlon.fi
Tamp8ree[ l(oirauri€iliiat ry
Jukka Leppala

Juha Hyvonen
Varpasentie 221, 81850 MATASVAARA
puh. M1-576 2490

lloma sin ufieililal ry

RilNmien

Kaiia Karhapaa
Poqostanrie 13, 82900 lLolvANTSr

LoIa Vuorela
Riahiviidantie 641, 12310 RTTIYLA

puh.0400-637 756
jukli.leppala@gmail.com

easuoid@ncinghuslry.com

puh 040-755 5319

puh. 050-328 9097
lottavuorela@hotrnail.com

Tamporeen Palyelusl0iraianastalal ry

potostanhiihto@ilu.f
Espoon palvolusloiraUubi ry
An Rantanen
Selintie 327. 01830 LEPSAMA

puh.040-823 3111
ari.ranlanen@sauoalahti

i

i

ldllty ry

P?avolanbe

125 34240

XAMMENNIEMI

KariJalonen
lmatran Pah,€lusknnfi dislys ry
Antti Tilkanen
Villentie 16, 55300 RAUHA
puh 040-503 5850
sumorace@gmail.com

Boraniemen hlvelustoiralGrho ry

Kart?nonkria 2 0 30, 33960 PIH(KALA

Anu Mekrnen
Nivavaarantie 16. 96900 SIdRENKYLA

bomo@k0lumbus.fi

gpuh 040-731 4617

Trmpercen Vololoirascura ry

anu makinen@vul fi

Jani funtnen

Koliniitynte 38, 33980 PTRKKALA
puh. 044-0474455

Hclsingin Vslotoirrlerto ry
Soile Ketlunefl, Kuloraslaantie 3 T 161

Joensuun seudun

Sise-Suom0n Valiall0urhEiliiat ry

01450 VANTAA
puh 05G531 3663
hvk@hvk.li

Palvelusloirayidisgs ry

Anna-Maria Tyriseva
Portaa,rlie 364, 31 300 TAIIIMELA

iani.ku tmo@nic.f

Anne Keronen
0tsonkat! 20. 80130 J0ENsuu

luh.044-022 4428
arntyriseva@qmail.com

Toilalan Seudun Koiralerho ry

SolrloirayndHF ry

41400 LIEVESTUORE
puh 0400-777 461

pui. 040-503 4803
H,meenlilnan Seudun
V6sipelasturloirat ry

anne.0smkeronen@gmail

Lea Haanpde

Xalnuun Palyslusk0irayhdistys ry

Kofltio ie 90 14200
puh.050.581 3235

TURENKI

lea.haanpaa@le-keskus.li

com

Jari Laine
Paiukatu 23, 871 50 XA.IAANI
puh. 044-550 8411

Anssi Salvislo
Kaskisavunte 5, 13210 HAMEENLINNA
puh. 05G521 1659

anssi.salvisto@sotakoirayhdistys.li

dnalaine@dnaintemet.net

Hlll:a{lman lcandbrllo rt
Hanna Hovila
Huhmaristonlie 78
13500 HAMEENLINNA

hanm.hovila@M.fi
llsalmen Soudun Keylt6- la

SPt Elrl+tulu ry
Komin Kenrcllerho ry
Ma ku Manila
Vasluutie 2-3 D 17
94450 KEMINMAA
puh. 040-076 6063

Eeva AiiaE

Virpiniemeolre 192. 90810 KlVlNlEMl
puh. M0-546 7165
eeva.aiiala@vul.fi

marl*u.manjh@keminmaa li

Suomalain€n Sipcrialhusly Seura ry

Tuula Lafinen

l0mcn Veloloiraseura ry

Kimmo Haapanen
Lansirannantie 1845. 71650 HIRVILAHTI

Porovedentie 556, 74120 IISALI.Il

Marjaana Lojamo
TerYasuontie 1 1. 54530 LUUMAKI
puh. M0-724 1734

puh 044-0372 226
kettukolo@gmail.com

mariaana.lojamo@luukku.com

Suonen PoliisiloiraFdlstys ry

Ll0rlsuomfl Valjaltourheiliial ry

Hannu Mydhanen
Kopurintje 105, 58200 KERIMA(I
puh (015) 54r 266

SrunloitayMlstys ry

puh.050-512 5031
tuula_laitin€n@hof nail. com

lisalme[ Valiafloo Ellilat ry
Heino Jaaslelainen
Sirpinkaari 26, 74130 llSALMl

puh 0400-677 905
heino jaaskelanen@pp.inet.f i

Timo Niemi
Hatliantie 12 36760 LUoPIoINEN
puh.0400.193 370

Harn Laurila
Mannrkonte 10 C 24

Turun

X,ytlotolralGrio

rI

[,t€rja l\4ikkola
Selalanra,tti 6
21410 VANHALINNA

puh.050-528 6015
merja.mikkola@pakl.f

i

Varsan s€udu ealvrluslolraharaslaial ry
Elisabefi Nyg,rd
Helsiogbyyagen 30. 65520 HELSINGBY
putr. 0500-369 1 79
elisabeth.nygard@iippii.f

i

W€sl Coast Agilitf Team ry
iliia Pajunen
Leinikintie 2. 28660 PoRl

puh 040-777 8611
miia pajunen@pp.inet.li

POSTIMYYNTI

vuL
\

www.Yul.f i/Postimyynti.htm

VIJL:n tarvikevSrityksestd voit tilata laadukkaita valjakkourheiluvarusterta. Saa,
tuotleet suoraa n kotiin tai postiin tiyttdmiillii titaustomakkeen yul-nelissi.
Ostamalla liiton mwmid tuotteita tuet liilon la sen lSsenseurcien toimintaa ia
edistitlajimme new$.

Koiran ruokinta ja hoito
(Iieto tuottaman -sarja, nro 1 1 1, ISBN
951-808-130-1) . TeHiar Riita Kempe,
l\4inna Leppanen, Kalariina Makj, l\4arkku

Saastamoinen, Susanna Sarkijarvi, Pertti
Vilander . Xrstantair: ProAgria lvlaaseutukesku$en liitto ia tvllT (Maa- ja elintarvike-

Lierilakki,
jossa VUL-logo

talouden tutkimuskeskus)

vari: sininen
Koot: i,r/L

I

2

Sb,aI0hrvaus
Koinn ruokinta

h hoito -oras antaa WennAnleheisld lEtoa eri keyffitahoituksess h eonii'nraiheessa obvbn koirien cvinnonhryeestr h

&t

I

ruoknnasta. Kiiassa on omal lukunsa aikuisille, ahiivisille ja ikefiWi e
seke kanhville ja imefteville nattuille h pennuille. opas perewfifie

koiille

koiran ruuansuktul,seen seke sen eneqian ia nuiden rayintuitEiden
taryeisiin. Kiia opastaa my1s kilpa- ia uheilukoiien ruokintalekniikassa
h pikAkesloisissa suotituloissa. Koinn nnkinta h h0it0 -?ppaassa
on Nrustietoa koinn hoidosta la tefleydenhuollosta, kten rokotuloista ia

Hihamerkki
koko6x6cm

WHiihtopipo,
jossa VUL-logo
verivaihtoehdot:
sininen . Koot:
yksi koko

/'>

Autotarra

5POB-I
eDoq GaNo

5L€

. Jultaislu:

'1'l/2005. Sivumaire: 144. Koko: 85

T

KoIo: 230X100 mm
Varit: 1) sininen valkoisella pohialla
2) hopea 3) valkoinen sinisella

bisheed,stii.leyeysongelmia ia niiden hoitoa seke lisee ymistA ia ialostu$a kisib eik nyis kiiassa. Aloittavn koinhamshian shftipaketli 0n
awH koinn valinnash ja peruskoulutubesta. tuian ruohnta h hoito opas on ta*oiteltu luoteftavaksi ia askntuntevaksi kesikirlabi k1iran ,mis'
tajilb, koin-alan opiskelioille ia arnnattilaNlle. Kiiaan on koottu tiiviiseen
pakettiin koti- ta ulkomaista lutkimustieloa ja pahaih ket'finbie koin-alan
etuii n as ian tu n tiio il k.

llsefi etoia: rvwwvul.f i/tedotteel/koirakirja.htm tai
Riitta Kempe 050-347 8356

pohialla.

Biofarmin tuotteet

{D

srorARM

ov

SLED00G VITA - vitamiinitaydennysrehu koirille
3 lg 17 € .5 kq 27,20 €
SLEDD0G mINERAL - hivenainetaydennysrehu k0irille
3 tg 14.10 € . 5 kg 21.10 € .10 ts 40.40 €

..- Valiakkoaiheinen

0
korttt

Biofarmin tuotteel Sleddog Vila ia Mineral on tarkoitettu kat'tettaveksi koiranruuan vitamiinien ia kivennaisten tasapainottamiseen tilanteissa, ioissa koiralle kaltetaiin koti- lai yhdistelmaruokintaa (esim.
kuivaruoka+liha+oljy). Sleddog vita ja mineral 0n pakatlu eri pyttyihin, mika
mahd0llistaa seka vitamiinien etta kivennaisten tarkan annostuksen erilaisiin
ru0kinta- ja raaka-ainevaihtoehtoihin. Nettitilauksen "kaupantekijaisine" saat
koiran ruoknnan suunnitteluun tarkortetun RU0KSLJ-taulukkolaskefl taoh jel
man (excel), jonka avulla voit itse suunnitella valjakkokotrallesitasapainoisen

Liiton vanhat lehdet

z elrpt

Terdksinen ruokakuppi
1,8 l.4,50€/ 24€ 6 kpl
3,0r.s,oo€/27€6kpl

ruokavalion Biolarmin tuotteiden avulla.
Biolarmin tuotteet postitetaan suoraan tu0ttaialta erikseen ia postituskulut
veloitetaan tilaajalta.

sE H oor: Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauks€sta. Vastaanott4a maksaa posiimaksun. Tavara toimiletaan
varastoinv€ntaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidate6an. HUOM!Tavarat voimyos noutaa Tammelasta taivallakkotapahtumien
yhteydessa. Mikali noudat tavaral itse, mainitse tilauksen yhteydessd, koska ja mista haluat tavarasi noutaa. Tilaukset VUL-netin kautta:

ro I r I ru

http://wuw.vul.tllpostimyynti.htm

LAADUKKAAT VALINEET

VALJAKKOURHEILUUN
www.vul.f i/postimyynti2.htm

t-- ^l. MANM^r
-r*'-tt,

1-

pulkka-lyhdistelyn

ja 2-koimn
vetonarut

valjas (conbi)

MANMAT-VAIIKOMAsTA l6ydat lahes kaiken tarvitsemasi: l- ja 2-koiran vetonarut, vetovyol, useita eri

)

valjasmalleja kuten perushuskyvaljaat, pulkkavaljaat,
distance-valjaat, takit, tossut...
Kay tutustumassa laajaan valikoimaan
osoitteessa www.vul.ri I

I

K-,

J

A

spinftihusi(./

distance
perushusky=

-valias

Z€PoOC EAST€R -VAI,JAS on e
nomisesti
mu
u la eflnomar
stuva va las, lo
on
suunniteltu erityisesti syvarintaisille koirille, mutta
se sopii myos muille koiratyypeille. Valjaan leikkaukset on suunninelu niin. ette se estae valjasta
liukumasta sivuun "kainaloon". Leveiden hihnojen
ansiosta vetovoima jakautuu tasaisemmin ja
laajemmalle alueelle. i,4alli on suojattu patentilla.
. soveltuu koirahiihtoon, koiraiuoksuun,
koirapyorailyyn ja valjakkoajoon

.

\
,/

\

()

'l

l.

Useita varivaihtoehtoja.

W'*b *
NON-STOP DOGW€AR

Yi[Y,';:trli:"ilii'iifl'r**'

NON.5TOP DO€W€AR. FRC€

Non-st
ogweor.no
NON-sTOP T'OGW€AR -TUOT€sARJA

ON

maailman parhajmpiin lukeutuvan valjakkohiihtajan

norlalalssn Kristoller G. Olssenin kehittelema.
Ensi syksysta alkaen Comtort-velovyd6 ja Froe
motion -vallasta on saatavana combi.versiona
myds VUL:n postimyynnin kautta. Liselletoia:
www. non-stopdogwear. no.

COMFORT -housumallin vetovyo

MOTION COMBI-VAIJAS on teysin uudentyyppinen joustava yhdistetyn valjas, joka mahdollistaa
koiralle vapaat liikkeel ja optimaalisen voimantuoton
juostessa. Velopiste lulee koiran sivuilta kylkia
mydtaillen, jolloin vedon rasitus kohdistuu
tasaisesli koko kehoon. Valjaan joustavat
osat pehmenuvat rasitusta kovissa nykayksissa. Paljon saatdmahdollisuuksia, joilla valjas voidaan saatda jokaiselle koiralle parhaalla tavalla istwaksi!
. sovettuu pulkka-/yhdistetyn hiihtoon,
koirahiihtoon, koira.juoksuun,
koirapyorailyyn ja karryajoon

rorrrrusEXoor:

4+

POsTIMYYNTI
www.vul.f i/postimyynta2.htm

Toimitusaika on maksimissaan kaksi viikkoa tilauksesta. Vastaanottaja maksaa poslimaksun. Tavara toimitetaan
varasloinventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutoksiin pidabtean. HUOM! Tavarat voimyds noutaa Tammelasla tai valjakkotapahtumien
yhteydessa. Mikali noudat iavarat ils6, mainitse tilauksen yhtsydessa. koska ja mi$a haluat tavarasi noutaa. Titaukset VuL-netin kauta:

htts://www.vul.lllpostlmyyn$2.htm

