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Kymen Kennelpiirin tervehdys

Hyvät Beagleharrastajat!

Toivotamme teidät tervetulleeksi Kaakonkulmalle, hotelli Leikariin, jonka olette valinneet 
SM-kokeen keskuspaikaksi.

Kiitokset Suomen Beaglejärjestölle, että olette tuoneet valtakunnallisen kokeenne alueellem-
me, ja näin osoittaneet luottamuksen alueen harrastajien kykyyn järjestää kilpailu.

Haluamme toivottaa koirille ohjaajineen onnea sekä myös tuuria kilpailupäivinä, koska sitä 
kokeessa myös tarvitaan.

Onnea täytyy myös toivottaa tuomariryhmille, että onnistuisitte kuulemaan hyviä ja pitkiä 
ajoja. Toivottavasti ajot ovat helppoja arvostella, jotta maastokortit saadaan täytettyä sellai-
seen malliin, jonka pohjalta ylituomarin on helppo laittaa koirat paremmuusjärjestykseen.

Toivomme, että viikonlopusta muodostuisi kaikille hyvä kokonaisuus mieluisan harrastuk-
sen parissa. Toivottavasti sunnuntaina kaikki voisivat lähteä hyvillä mielin kotimatkalle, eikä 
kokeesta jäisi sosiaalisessa mediassa käytävää negatiivistä jälkikeskusteluja ko. tapahtuman 
suhteen.

  Juha Kontkanen  
  Kymenläänin kennelpiirin pj.
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Ottelutoimikunnan tervehdys

Kaakon Beagle ry:n ottelutoimikunta toivottaa beagleväen tervetulleeksi 53. Ajovoittajaot-
teluun Kotkaan.

Erityisen hienoa on saada Etelä-Kymenlaakson metsiin mittelemään paremmuudesta valta-
kunnan parhaat, monen valintaprässin läpäisseet beaglet. Tässä upeassa joukossa on muka-
na viime vuoden mestaruutta puolustava Peräpöksän Roope. Onnittelut koirien omistajille ja 
ohjaajille. Matkanne Kotkaan Ajovoittajaan on jo tähän mennessä osoitus koiranne monesta 
onnistuneesta suorituksesta. Beegelin omistajalla Kotkassa onkin tänä viikonloppuna lupa 
olla aidosti koirastaan ylpeä, loppusijoituksesta huolimatta!

Ilman asiantuntevaa tuomarityöskentelyä ei arvokokeiden järjestelyt onnistu. Lämmin kiitos 
kaikille tuomareille, että olette kokeessa mukana ja siten dokumentoimassa huippukoiriem-
me jalostustietoutta! Tiedon keräämisen tarve ei muutu, vaikka ajat kuluvana vuonna ovatkin 
varsin poikkeukselliset. Oman käyttäytymisemme ja asenteemme tulee toki sopeutua valitse-
vaan koronatilanteeseen: turvavallisuustilanteen muutokset huomioiden.

Edellisen kerran järjestettiin beaglein SM-kokeet Kaakonkulmalla vuonna 2000, silloin keskus-
paikka oli Luumäellä. Toimijat noista ajoista ovat vaihtuneet, mutta nälkä tehdä asioita jämp-
tisti on säilynyt. Näissä ajokokeissa painopiste on luotu tasapuolisiin ja turvallisiin koemaas-
toihin. Tämä edellyttää seurojen välistä yhteistoimintaa ja kennelhenkeä. Nämä ovat jokaisen 
onnistuneen ajokokeen taustalla ja näin on myös 53. Ajovoittajaottelussamme.

Haluammekin kiittää toimintaamme tukeneita metsästysseuroja ja kennelpiiriä; teidän an-
siostanne näihin ajokokeisiin on saatu parhaat ja koetellut koemaastot. Hyviin maastoihin 
liitetään muistot jänishavainnoista, jossa beagle nautiskellen ajaa. Olkoon se asia joka näistä 
SM-kokeista jää mieleen ja aikakirjoihin. 

Koronauutisten hallitessa otsikoita ottelutoimikunta on tehnyt johdonmukaisesti töitä 
SM-kokeiden turvajärjestelyiden eteen. COVID-19 on huomioitu tilajärjestelyissä ja hygienia-
ohjein yleisten ja alueellisten suositusten mukaisesti. Yksilön vastuu on kuitenkin jakamaton 
ohjeiden noudattamisessa. Ethän saavu sairaana! 

 Ajovoittajaotteluun laaditun riskien arvioinnin perusteella suurin uhka niin kilpaileville beag-
leille, kuin koiratyöskentelyä seuraaville koeryhmillekin on kuitenkin liikenteen vaarat. Maas-
tovalintojen ohella me kaikki voimme vaikuttaa turvallisuuteen parantamalla näkyvyyttä. 
Ajovoittajalogolla varustetut heijastinliivit ovat niin beaglein, kuin koeryhmienkin käytettävis-
sä. Hyödyntäkää jaettuja turvavarusteita, auton penkillä ne eivät auta! Yhteinen tavoitteem-
me olkoon palaaminen terveenä kotiin näistäkin karkeloista. Tähän meitä kannustaa myös 
järjestömme tämän vuoden teema - turvallisuus! 

Lyhyitä hakuja ja pitkiä ajoja!
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Yhteystiedot:
Ylituomari

Maaret Lehtonen 050 3466401

Ottelutoimikunnan puheenjohtaja
Hannu Nieminen 0400 756647

Minuuttiseuranta
Mikko Vainikka 0500 242543

Sihteeri
Eveliina Ekman 045 1374130

Jahtivouti
Mikko Forsell 040 5098262

Päivystävä eläinlääkäri
Etelä-Kymenlaakso 0600 14499
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Peräpöksän Roope
Mestari 2019

 
Viimevuoden Ajovoittajaotteluun lähdin Roopen kans-
sa hyvin kaksijakoisin miettein. Roope oli innostunut 
sorkkaeläimistä ja oli kaksi kertaa syksyn aikana suljettu 
sorkan ajamisesta. Vaikka sorkkaeläimen ajo oli pääasiassa jäänyt, niin viimeisellä v. 2019 
ajovoittajaottelua edeltävällä metsäreissulla päästettyäni Roopen irti, valkohäntäkauris lähti 
50 m:n etäisyydeltä autosta ja ajo lähti ilmavainusta saman tien. Saatuani Roopen tiellä kyt-
kettyä, vein vitjassa jäljelle ja pidin puhuttelun. En tiedä ymmärsikö vai ei ja jäikö muistiin. 
Seuraava irti lasku oli Hyytiälässä, jännitti, mutta lähti jänis, onneksi. Sittemmin sorkkaeläi-
men ajoja ei ole monta ollut, kiinnostus on ollut pääsääntöisesti jäniksessä. Pari kertaa on 
kyydinnyt kettua ja ainakin kerran supia.

Roope on ollut varhaiskypsä, aloitti jäniksen ajon alle puolivuotiaana ja alle vuoden ikäise-
nä suoritti muutaman parinkin tunnin ajon. Roope on yksi Peräpöksän Pimpulan ja Jöötin 
jälkeläisistä, joista 4 viidestä urospennusta saavutti alle neljävuotiaina käyttövalion arvon. 
Parituksen tulos oli hyvä. Näyttelyssä olemme käyneet kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla 
arvostelu on ollut EH.

Luonteeltaan Roope on ihmisystävällinen ja kiintynyt isäntäänsä. Siirtyy sisällä mukanani 
paikasta toiseen asettuen näköyhteyteen tai jalkani viereen makailemaan. Tottelee ja vais-
toaa kaverinsa aikeet, tietää mitä on seuraavaksi tulossa. Kova metsästysinto vaikeutti nuo-
rempana metsässä kiinni saantia, mutta asia on korjaantunut huomattuaan, että metsästys 
voi jatkua kytkemisestä huolimatta.

Kuluvan metsästyskauden alkua voi kuvailla lyhyesti: ”pitkiä hakuja ja lyhyitä ajoja”. Olemme 
käyneet kuluvana syksynä pari kertaa ajokokeessa heikoin tuloksin, (36,79 ja 63,96 p.) mutta 
muutamia hyviä jahtireissujakin on syksyn mittaan kuitenkin mahtunut. Usein on niin, että 
alkusyksy menee kesällä rapautuneen fyysisen kunnon parantamiseen ja kertyneen ylimää-
räisen rasvan sulattelemiseen. Koira on urheilija, joka luontaisten ominaisuuksien lisäksi tar-
vitsee myös hyvän kunnon hyvään tulokseen pääsemiseksi ja ei poikkea siinä mielessä meistä 
ihmisistä. Lyhyitä ajoja selittää osaltaan koirien puolikuntoisuuden lisäksi myös lämpimät 
kelit ja pienet jänikset. Toivotaan että kun koirat kuntoutuvat ja jänikset kasvavat ja ilmat vii-
lenevät niin ajotkin pidentyvät.

Toivotamme Roopen kanssa kaikille ajovoittaja-kisaan osallistujille parhainta onnea, menes-
tystä ja hyviä tuloksia. Kaikki lähdetään samalta viivalta. Karsintojen kautta mukaan päässeet 
ovat valintaseulan läpäisset ja siten edustuspaikkansa ansainneet. Järjestäjät ovat varmaan 
tehneet parhaansa tasapuolisten olosuhteiden järjestämiseksi, mutta muuttuvia tekijöitä on 
aina kun toimitaan maasto-olosuhteissa. Kaiken muun lisäksi tarvitaan myös hyvää onnea 
ja sitä, että koiralle sattuu se oikea, kauden paras päivä. Tätä me kaikki varmaan toivomme. 

Ajovoittajakisa on Beagle-väen ja ajavien Beagle`in vuoden tärkein kisa ja tapahtuma, toivon 
siitä jäävän kaikille osallistujille ja järjestäjille hyvät muistot.

Tuomo Rantala
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OHJELMA

Perjantai 13.11.2020

Klo 12:00-17:00 Saapuminen, ilmoittautuminen, majoittuminen ja koirien kuvaus
 15:00-17:45 Ruokailu
 18:00 Viirin nosto ja toimihenkilöiden esittely
 18:30-20:00 Osallistujaesittely 
  Ylituomarin puhuttelu ja ryhmien sekä maastojen esittely
 20:00-22:00 Sauna lämpimänä

Lauantai 14.11.2020 1. Koettelupäivä

Klo 05:30-08:00 Aamupala
 13:00 alkaen Maastokorttien tarkistus
 13:00-17:30 Lounas
 16:00-18:30 Sauna lämpimänä
 19:00-22:00 Juhlaillallinen
  Tervehdykset
  Ylituomarin puhe ja lauantain tulokset
  Sunnuntain ryhmät ja maastot
  Beagletohtorin lakittaminen
  SBJ:n puheenjohtajan tervehdys
  Muut tervehdykset
  Arpajaiset 

   Menu:
   Hedelmäinen vihersalaatti
   Leipäjuustoa ja pikkelöityä juuresta
   Sienisalaatti
   Graavisiika Tapas
   Lämminsavulohta ja Lime-jugurttikastike
   
   Ylikypsää porsaan kassleria
   Karpalo-viinikastike
   Rosmariini-perunavuokaa
   
   Maustekakkua, luumuvaahtoa
   Kahvia, Teetä

Sunnuntai 15.11.2020 2. Koettelupäivä
Klo 05:30-08:00 Aamupala
 13:00 alkaen Maastokorttien tarkistus
 13:00-18:00 Lounas
 18:30-19:30 Tulosten julkaisu, tulosveikkauksen julkaisu ja päätöskahvit
  Viirin lasku
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OSALLISTUVAT BEAGLET:

Lännen lohko:
FI KVA  Peräpöksän Paukku

 FI33309/16
Fi kva-beaj

FI KVA Kuivansalon Mökö
FI26793/14 

Vepedane’s Wilperi
FI29909/17

FI KVA M-19 Peräpöksän Roope
FI33308/16

Pohjan lohko:
FI KVA Skredbekkens Bopi 

FI20848/14 

FI KVA Astalan Annu 
FI50805/16 

Vilmitähden Barbi 
FI27791/17 

Etelän lohko:
FI KVA Kuopusmaa Stina

FI32173/13

FI KVA Panun Tellu
FI25174/15 

Kuopusmaa Nitro
FI27841/15

Idän lohko:
FI KVA Labbölen Pipsa 

FI33218/12 

FI KVA Papinniemen Haakon
 FI23322/12

FI KVA Huuhkajan Ansa 
FI39365/12 
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COVID-19

Pese kädet, yski oikein,
pidetään turvavälit!

Kasvomaskit ja käsidesi ovat tarkoi-
tettu käytettäviksi. Mikäli turvavälin 
säilyttämiseen ei ole mahdollisuut-
ta esimerkiksi maastoon siirtymi-
sien yhteydessä huolehdithan osuu-
destasi; suojaa ja suojaudu!

Muistathan antaa yhteystietosi 
järjestäjälle. Asialla on merkitystä 
mahdollisia tartuntaketjuja jälji-
tettäessä. Nimilista löytyy vastaan-
otosta, kiitos!

Pysytään terveinä ja
beaglet kiittää!

Käytäthän suojainta...

... koska sinulle
se sopii paremmin



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!

KOTIMAISET KOIRIEN
LISÄRAVINTEET



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!

New methods.
Best solutions.

CTS Engtec on yksi Suomen johtavista 
investointeihin teknisiä 

suunnittelu- ja konsultointipalveluja  
tarjoavista yrityksistä.

www.ctse.fi



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!

Kaakon Poltin ja Putkityö  
 

paikallinen putkiasennusliike 

lämmitysjärjestelmien asennukset ja huollot 

 ammattitaidolla 
 

 

lämpöpumput ja öljylämmitys 

käyttövesi- ja lämmitysputkistot 

saneeraus- ja uudiskohteet 
 

 

Antti Husu 
050 330 9801 

kaakonpoltinjaputkityo@gmail.com 
www.kaakonpoltinjaputkityo.fi 

 

TUKESin hyväksymä asennusliike  

Kaakonkulmalla ja Etelä-Karjalassa 

 



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!



He tukivat meitä, tue sinäkin heitä!

B R A N D S
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