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Jäsentiedote 1/2008 
 
Vuosi 2008 on alkanut hulinalla omalta osaltani, tästä syystä jäänkin 
taaemmalle yhdistystoiminnasta ainakin syksyyn saakka. Uusia harrasta-
jia tarvitaan joukkoomme nyt toden teolla. Tarjolla on monenlaista puu-
haa yhteisen harrastuksemme parissa. Jäsentiedotteen lopusta löydät 
kutsun vuosikokoukseen, jonne toivomme Teidät jäsenet mukaan; Sillä 
nyt on aika päättää vuodesta 2008 ja toiminnastamme sekä siitä, mitä Te 
haluatte järjestettävän. Tervetuloa :) 
Mira, pj 
 
 
 
Tulossa  
 
Vuosikokous 28.2 klo 19 Kiimingin lukiolla 
 
Match Show 
 
 
Sammalojan kentän – Kiimingin Koiraharrastajat Ry:n – tulevaisuus 
 
Sammalojan kentän käyttösopimus Kiimingin Koiraharrastajat Ry:n ja Kiimingin kunnan välillä on katkolla. Kunta 
kaavailee kenttää myös palloilijoiden käyttöön vuoroperiaatteella, mikä rajoittaisi KiiKon monipuolista koulutus-
toimintaa huomattavasti. Hallituksessa olemme tarttuneet härkää sarvista ja toimittaneet kuntaan virallisen ano-
muksen maapohjaista kenttää silmällä pitäen. Myös paikallislehti Rantapohjassa on julkaistu aihetta käsittelevä 
juttu. Vaikka kenttäasia on vireillä, yhteisen hyvän eteen ei voi koskaan tehdä liikaa eli jos Sinulla on ideoita ken-
tän suhteen, otathan yhteyttä hallitukseen osoitteeseen kiiko(at)mail.suomi.net! Toivon mukaan asia ratkeaa 
kannaltamme positiivisesti. 
 
 
Etsintäkuulutus! 
 
Yhdistyksemme etsii Kotisivujen ylläpitäjää ja Jäsensihteeriä, opastamme alkuun molemmissa tehtävissä. Kiin-
nostuneet ottakaa yhteyttä sihteeriin sähköpostitse essi.komulainen(at)netti.fi. 
 
 
Hieman vielä vuoden 2007 koulutuksista: 
 
Lappalaiskoirapainotteinen agility 
 
Tiistai-iltaisin touko-syyskuussa kokoontui Sammalojan kentällä kaksi lappalaiskoira (lapinporokoira, ruotsinlapin-
koira & suomenlapinkoira) -painotteista agilityryhmää. Alkeisryhmä klo 18-19 ja jatkoryhmä klo 19-20. Heinä-
kuussa harjoittelusta pidettiin tauko, jolloin ainakin alkeisryhmä harjoitteli myös omatoimisesti. Loppukesästä 
ryhmät yhdistettiin. Alkeisryhmä harjoitteli kesän ajan myös sunnuntaisin Johanna Kenttälän ohjauksessa. Alkeis-
ryhmässä keskityttiin aluksi esteiden opetteluun ja vähitellen myös erilaisiin ohjausharjoituksiin sekä pieniin ratoi-
hin. Jatkoryhmässä opeteltiin eri ohjauksia pienemmillä harjoituksilla sekä yhdisteltiin aiemmin opittuja pidempiin 
rataharjoituksiin. 
 
Tarkemmin ko. harjoituksista voit lukea osoitteista: 
http://merri-nemi.vuodatus.net/blog/category/Kouluttaja_kiiko1 
http://merri-nemi.vuodatus.net/blog/category/Kouluttaja_kiiko2 
 
/Kaisa Heikkinen 
 
 
Yhteislenkit 
 
Marraskuun lopulla kutsuimme postituslistan välityksellä jäseniä yhteislenkille. Liekö samana iltana järjestetyllä 
kirkonkylän joulunavauksella ollut osuutta asiaan, koska lenkille ei juuri ollut tulijoita. Jäsenten ehdotukset lenkki-
reiteistä ja –ajankohdista ovat tervetulleita osoitteeseen kastehelmi.k(at)hotmail.com. 
 

http://merri-nemi.vuodatus.net/blog/category/Kouluttaja_kiiko1
http://merri-nemi.vuodatus.net/blog/category/Kouluttaja_kiiko2
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Kastehelmi Kakko kertoo koiraharrastuksistaan: 
 
Kaverikoiratoiminta 

-Mitä se on?        

    

 

 

Lähde: Hyötykoirat-esite, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. 
 
Kaverikoirat ovat tavallisia kotikoiria, jotka omistajineen käyvät vierailemassa erilaisten ryhmien luona tuomassa 
iloa, mielen virkistystä ja eläinkontakteja. Kaverikoirat omistajineen käyvät vierailulla muun muassa vanhustenta-
loissa, palvelukeskuksissa, sairaaloissa sekä erityiskouluissa ja –luokissa.  
 
Esimerkiksi vammaisille lapsille koiran läsnäolo on tärkeää ja sillä on positiivinen vaikutus lapseen. Koira myös 
kehittää lasta kokonaisvaltaisesti. Lapsen motoriset taidot kehittyvät, kun hän taluttaa koiraa, joka liikkuu yllätyk-
sellisesti: välillä pysähtyy, välillä kulkee reippaammin ja sitten taas hitaammin. 
 
Koiralla on positiivisia vaikutuksia myös vammaisiin ja vanhuksiin, koira saa esimerkiksi vanhuksen lähtemään 
kävelylle ja toimimaan sosiaalisemmin. Koiria silittäessä vanhukset rentoutuvat ja muistelevat omia lemmikke-
jään. Usein koira tuo muistoja mieleen myös dementikoille. Kaverikoirat on odotettuja vieraita jo monissa van-
hainkodeissa.  
 
Kaverikoiraksi pääsee aikuinen, terve ja hyväluonteinen koira, jonka omistaja on halukas tekemään vapaaehtois-
työtä koiransa kanssa ja sitoutumaan toimintaan pitkäjänteisesti. Koira ja omistaja osallistuvat Kennelliiton järjes-
tämälle kaverikoirakurssille tai seudulla jo toimiva kaverikoiraryhmä perehdyttää uuden jäsenen mukaan toimin-
taan.  
 
Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Koirakoilla ei makseta toiminnasta korvauksia. Kaverikoiratoiminnan 
perustana toimii omistajan ja koiran välinen hyvä suhde ja sanaton yhteistyö, joka takaa toiminnan turvallisuuden 
asiakkaalle.  
 
Kaverikoirien koulutus alkoi vuonna 2002 Varsinais-Suomen Paimiossa, jossa koulutettiin ensimmäinen vapaa-
ehtoisten ryhmä. Kaverikoira on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Kaverikoiria on tällä hetkellä yli 400 ja 
toiminta on levinnyt eri puolille maata Oulusta Haminaan ja Siilinjärveltä Turun saaristoon. 

-Miksi minä lähdin koirani kanssa toimintaan mukaan? 

Olin pitkään haaveillut kaverikoiratoimintaan ryhtymisestä, mutta edellisen koirani kanssa en olisi mitenkään voi-
nut harrastaa sitä, joten tavallaan koulutin Kiraa kaverikoirailutoimintaa silmällä pitäen. Olimme siis hyvin tarkkoi-
na aivan alusta asti miten ihmisten kanssa toimitaan ja kuinka erilaisia ihmisiä kohdataan ja mitä erilaisemmissa 
paikoissa. Kävimme myös paljon kaupungin vilskeessä ja kaiken maailman tapahtumissa, mihin vain suinkin sain 
koiran ottaa mukaan.  
Kiran ollessa noin 1,5-vuotias otin yhteyttä silloiseen Ylikiimingin ja Kiimingin kaverikoiraryhmän vetäjään, joka 
neuvoi meidät ensivierailulle vanhainkotiin. Tuona kertana heti kättelyssä piti tulla toimeen vieraan koiran kanssa 
ja ensitekijöiksi matkasimme hissillä vierailukerrokseen. Vanhainkodissa oli myös liukkaat lattiat ja niinkuin kai-
kissa muissakin tietynlaisissa laitoksissa on omat tuoksunsa ja toimintonsa, mutta Kira otti oikein kaiken vastaan 
rennosti ja käyttäytyi todella hyvin, vaikka koiran ohjaajaa jännitti toden teolla!  

Tällä hetkellä kuulumme Kiran kanssa Oulun seudun kaverikoira-
ryhmään. Käymme kerran kahdessa viikossa kotivierailulla ja mie-
lestäni se onkin meille varsin riittävä. Kaverikoiratoiminta on henki-
sesti vaativaa toimintaa niin koiralle kuin koiran ohjaajallekin, mutta 
meille ainakin se on ollut hyvin palkitsevaa ja mukavaa. Kira pistää 
oikein kuoron, kun näkee minne olemme menossa – niin innois-
saan neiti on menossa vierailulle! Toivonkin, että voisin jatkaa Ki-
ran kanssa vielä pitkään kaverikoiratoimintaa ja jonain päivänä 
meidän juniorikin pääsisi ilostuttamaan ihmisiä pusumoottoreineen 
:) 

teksti ja kuva: Kastehelmi Kakko ja Kira 
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-Haluatko mukaan toimintaan??  

Uusi koirakko Oulun seudulla, ota yhteyttä Enni Väisäseen - enni.vaisanen1@luukku.com. 
Jos taas tietäisit uuden vierailukohteen, ota yhteyttä Pauliina Ojalaan - pauliina10.ojala@elisanet.fi p. 040 
5655739 
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. - Kaverikoiratoiminnan vastaava,  
Sanna Heikkinen, sanna.heikkinen@kennelliitto.fi, p. 09 8873 0294 
 
 
…Kun minä lähdin maailmalle. 
Pentunäyttelymatka Helsinkiin karkeakarvaisen mäyräkoiraneiti Anin silmin. 
 
1.12.2007 Matkaan! 
Olin juuri 29.11. täyttänyt tasan viisi kuukautta ja emäntäpä oli hihkunut sitä jo kuukausia aikaisemmin, koska 
kuulemma pääsisimme kaksistaan matkalle Helsinkiin. Helsingissä menisimme missikisoihin, eli ihka oikeaan 
koiranäyttelyyn. Tuolle Kiralle (joka siis on äiteeni serkkutyttö ja asuu meidän perheessä) oli mäyräkoirakaverit 
naureskelleet partaansa, että emäntämme on vissiin jotenkin vinksahtanut, kun ihan tosissaan lähtee 600 kilo-
metrin päähän pentunäyttelyyn! Ja vielä junalla – huhhuh! 
 
Matkamme alkoi siis lauantai-sunnuntai välisenä yönä, matkasimme ensin humalaisia täynnä olevalla linja-autolla 
Ouluun ja kävelimme emännän kuntoilun nimissä häkkeineni ja tavaroinemme rautatieasemalle. Rautatieaseman 
laiturilla minut yritti syödä suuri, valkoinen hirviö, mutta onneksi tuo emäntä tajusi jotain tehdä fiksusti ja nappasi 
minun huutaessa kurkku suorana apua minut syliini ja pääsimme junaan. Ensimmäisen puoli tuntia istuin liikku-
matta omassa punaisessa häkissäni ja tutisin. En siksi, että olisin pelännyt, vaan kun se juna tutisi niin valtavasti 
enkä voinut mitään. Silmät meni vinksin vonksin päässäni ja meni hetki, että sain maailman taas oikein päin pää-
häni. Sitten taisin jo simahtaa siihen tutinaan. 
 
2.12.2007 The näyttelypäivä 
Yö oli pitkä, junassa olimme yli 8 tuntia ja sitten vihdoin, kun pääsimme pois junasta ja luulin pääseväni huokaa-
maan helpotuksesta niin mitäs sitä - betoniviidakkoa ja sisätilaa! Siinä meinas 
pikkupennun sisäsiisteyskasvatus valua hukkaan, mutta onneksi tuo hieman 
itsekin hämillään oleva emäntä osasi tien ulos ja helpotin kyllä tuskani heti, kun 
ymmärsin olevani ulkona. Taksikuskit siinä meinas vähän naureskella, kun yöllä 
oli satanut lunta varsin paljon ja minähän meinasin vallan hukkua sinne lumeen. 
Varsinkin sitten sai hymyjä osakseni, kun loikin täysiä tuttua ääntä kohti – siellä 
isossa maailmassa oli emäntäni siskolikka! Voi sitä onnen päivää kun olimme 
löytäneet hänet, hänhän olisi voinut eksyä sinne... Ainakin niin luulin, nimittäin 
lähdimme seuraavaksi aamupalalle hänen asunnolleen, hmph. 
 
Aamupalan jälkeen otimme jälleen kimpsumme ja kampsumme kainaloon – siis 
onneksi en jaksanut kantaa mitään siellä lumen paljoudessa, lunta nimittäin oli 
ainakin yhden mäyräkoirapennun verran – ja matkasimme raitiovaunulla Kaapeli-
tehtaalle. Ratikka oli huomattavasti mukavampi keino kulkea kuin juna, siellä olisi 
ollut hirmuisesti muita ihmisiä, mutta emäntä ilkeyksissään ei tietenkään päästä-
nyt minua niitä moikkaamaan, oikea ilonpilaaja! Sitten se ilonpilaaminen vielä 
jatkui, nimittäin siellä the näyttelypaikalla oli mielettömästi muita pentukoiria ja 
sinkoilin uudessa vaaleanpunaisessa Glamour-pannassani eteentaaksevasem-
malleoikeallejaemännänjalkojenympäri ja uudestaan. Onneksi tuo rotjake tajusi 
sentään vaihtaa edustuspannan päälle, en olisi kyllä tahtonut näyttäytyä jossain 
hikisissä arkivermeissä! 
 
Kehän laidalle parkkeerattuamme hihittelimme ja osaksi kauhistelimmekin emän-
nän siskolikan kanssa muille koirille – emmehän kumpikaan olleet koskaan olleet 
koiranäyttelyssä, saatikka että muuten vain nähneet näin paljon erikokoisia ja –
näköisiä koiria. Oli niitä kyllä kaikenlaisia. Esimerkiksi ennen meidän kehää sa-
massa kehässä esitettiin  bullterriereitä ja viereisessä kehässä viiletti karvattomia 
ja karvallisia kiinanharjakoiria. Yritin parhaani mukaan käyttäytyä fiksusti ja po-
seerasin nätisti koko päivän. Varsinkin silloin, kun muistin, että nettituttavani Zhili-
neidin veli Zetor tuli häkkini viereen odottamaan vuoroaan ja tsemppaamaan 
muita. Karkeakarvaisia mäyräkoirapentuja oli yhteensä 10 ilmoittautunut ja kaikki 
olivatkin paikalla. Tuomarina meillä oli Päivi Eerola. Omassa luokassani, eli 5-7 
kuukautta vanhojen narttupentujen luokassa olin nuorimmainen ja meitä oli neljä kappaletta. 
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Esiinnyimme ensin kaikki yhdessä ja sitten erikseen, jolloin käytiin myös pöydällä tutkittavana (eikä muuten Ala-
temmeksen kasvattia pelottanut juur-yhtään  ) sekä vielä viimeiseksi kerran yhdessä kilpailuluokassa, jossa 
tulin toiseksi. Emäntää tuntui vähän aluksi ahdistavan toiseksi jääminen, mutta kun esitin omaa veikeää tanssiani 
hetken kehän jälkeen niin tulihan se hymy emännänkin huulille ja tsemppasimme vielä Max-pojan ROP-pennuksi.  
 

 
 
Arvosteluni näytti tältä: ”Seistessä parempi kuin liikkeessä. Hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Narttumai-
nen pää. Riittävä kaula. Etuasentoiset lavat. Lyhyt olkavarsi. Selässä pehmeyttä liikkeessä. Kauniilla tavalla 
edukseen esitetty. Reippaat liikkeet.”  
 
Itse olin kyllä tyytyväinen, olisihan se ensimmäinen kehäesiintyminen voinut mennä ihan höpöksikin, että hyvä 
näin! Kasvattajamamma ainakin oli ylpeä meikäläisestä ja lähettikin isoja terveisiä emännän puhelimen kautta, 
jolla olin emännän iloksi leikkinyt juuri muutama päivä ennen näyttelyä ja se oli hieman siitä kärsinyt, mutta toimi 
kylläkin! Vielä näin jälkeenpäin kun ajatellaan, niin ihme nipotusta, koska juuri tuon puhelimen maistelun vuoksi 
minulta irtosi se ensimmäinen kulmahammas ennen ensimmäistä näyttelyä, eli olisi emäntä saanut vaan antaa 
siitä palkkion, kun niin hyvin söin puhelinta. 
 
Pois lähtiessä nukahtelin ratikkaan sekä linja-autoon ja olisin varmaan nukahtanut Helsingin kaduillakin kävelles-
sä, jos emäntä ei olisi pitänyt hereillä ja emännän siskolikka nostanut syliin loskasta. Siskolikalle päästyämme 
nukahdin samantien ja vähäsen kävin vain hereillä, kun ovi kävi, mutta muuten vedin kyllä hirsiä niin, että meina-
sin unohtua käymästä iltapisulla.  
 
3.12.2007 Kotiin! 
Maanantaiaamuna kävimme aikaiseen ulkona ja olipa minua vastassa yllätys – edellisen päivän lumet olivat ku-
tistuneet mäyräkoiran tassun paksuisiksi, eli luntaa oli tuskin ollenkaan! Odottelimme puoleen päivään vielä tiska-
ten ja torkkuen, ja sitten suuntasimme paikallisjunalla kohti Pasilaa. Pasilassa ostimme liput ja odotellessa ju-
naamme minä hurmasin ohikulkijoita ja irrottelin yhden hampaan. Emäntä muka luuli, että tukehdun koko toi-
menpiteeseen ja tunki räpylänsä suuhuni, irrotti hampaan ja harmitteli, kun kädet meni vereen – noh, mitäs tunki 
niitä räpylöitä suuhuni, kun olisin pärjännyt itsekin!  
 
Junan lemmikkivaunussa oli sillä kertaa muitakin matkalaisia ja emännän opiskelijakaverikin kisuineen. Yritimme 
kisun kanssa parhaamme mukaan karata emänniltämme, mutta nuo olivatkin viekkaampia ja saivat meidät kiinni 
aina, kun juuri olimme puikahtamassa tutkimusmatkalle. Uni maistui jälleen junan tutinassa ja kotona olimme 
joskus illalla, emännän äitee meidät haki kotiin ja illalla pääsin Kirallekin leuhkimaan kuinka minä neiti kävin isos-
sa maailmassa! 
 
Loppuhuomautuksena emäntä käski kertomaan, että kannatti muuten Helsinkiin asti lähtä harjoittelemaan, nimit-
täin 3.2.2008 Enossa sainkin sitten sen kunniapalkinnon ja olin vielä ROP-pentu – kannatti matkustaa  
 
 
Mäyräkoiramaisin terveisin ja menestystä kaikille KiiKolaisille koirille toivottaa  
         

                                                                                              ANI ja Kastehelmi 
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Hihamerkit 
 
Kiiko myy logolla (kotisivujen etusivulla) painettuja pyöreitä kankaisia hihamerkkejä (7cmx7cm mustavalkoinen) 
Kiimingistä noudettuina 4e/kpl tai postitettuina 5e/kpl. Tilaukset joko anne.heponiemi(at)pp.inet.fi tai ilt. 040-510 
1370 /Anne 
 
 
Jäsenkirje 
 
Kirje on mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi 
bladepitfall(at)gmail.com 

 
 

Hallitus vuonna 2007: 
 
Puheenjohtaja, jäsensihteeri, rahastonhoitaja: Mira Elfving, 044 - 535 5911 kennel(at)mail.suomi.net 
Vars.jäsen, sihteeri: Essi Komulainen, 044 - 543 6095 essi.komulainen(at)netti.fi  
Vars. jäsen, varapj.: Anne Rautiainen-Holm, 050 - 320 2721 ccarelia(at)mbnet.fi 
Vars. jäsen, kirjanpitäjä: Pauliina Jäävirta, 040 - 579 7545 pauliina.jaavirta(at)pp.inet.fi 
Vars. jäsen: Kastehelmi Kakko, 045 - 650 1519 kastehelmi.k(at)hotmail.com 
Vars. jäsen: Karoliina Moilanen, 040 - 577 7201 karoliina_moilanen(at)hotmail.com 
Vars. jäsen: Janica Mäyrä, 044 - 517 4806 janica.huhta(at)netti.fi 
Varajäsen: Anne Heponiemi, 040 - 510 1370 anne.heponiemi(at)pp.inet.fi 
Varajäsen: Hannele Holmström, 040 - 055 6919 sanni.susse(at)suomi24.fi 
Varajäsen: Marjo Ratilainen, 045 - 633 8133 ghosteyes(at)netti.fi 
 
 
Yhdistyksen kotisivut: 

http://www.kiiminginkoiraharrastajat.com Mikäli sinulla on ideoita siihen, mitä haluaisit kotisivuilta löytyvän lähetä 
viestiä osoitteeseen kiiko@mail.suomi.net   

 
Postituslista: 

kiimingin_koiraharrastajat-subscribe@yahoogroups.com Liittymään pääset postittamalla tyhjän viestin osoittee-
seen 

Listaa pääsee lukemaan myös osoitteessa: http://groups.yahoo.com/group/kiimingin_koiraharrastajat/  
Listalla pitää rekisteröityä yahoo:n käyttäjäksi jotta voit esim. lisätä kuvia, muiden listalaisten katseltavaksi. 
 
 
 
KOKOUSKUTSU 
 
Kiimingin Koiraharrastajat Ry:n vuosikokous 
 
Aika: 28.2.2008 klo 19.00 
Paikka: Kiimingin lukio, luokka OT3 yläkerrassa 
 
Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat. 
 
Kahvitarjoilu. 
 
Tervetuloa! 
 
Mira Elfving  Essi Komulainen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

http://www.kiiminginkoiraharrastajat.com/
mailto:kiiko@mail.suomi.net
mailto:kiimingin_koiraharrastajat-subscribe@yahoogroups.com
http://groups.yahoo.com/group/kiimingin_koiraharrastajat/

