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Paimennuksen 
EM-kilpailu yleisömenestys

Mistä on Juvan EM-
kilpailut tehty?

 � 91 kilpailijaa, joista 4 Young 
Handleria

 � 14 osallistunutta maata
 � parinkymmenen hengen 
järjestelytoimikunta osaavan 
kilpailujohtajan alaisuudessa

 � 50 ahkeraa talkoolaista, auttamaan 
tottunutta yhdistysläistä ja suuri 
joukko sponsoreita

 � kaksi lammastilaa 
 � 350 lammasta
 � Inkilänhovin vuoden 2012 SM-
kisapelto loistava EM-areena  

 � tuomarit Chris McNaughton 
Pohjois-Irlannista ja George Gardner 
Skotlannista

 � ratamestari Annika Paarvio 
Tammisaaresta

 � paikallisruokaa paikallisin tekijöin
 � 400 – 700 katsojaa päivää kohden
 � Facebook –kattavuudet 90 000 – 
130 000 per päivä

P aimennuksen Euroopan 
mestaruuskilpailut 2016 
/ Continental Sheepdog 
Championship 2016 kil-

pailtiin 26.- 28.8.2016 Johanna ja Severi 
Hirvosen omistaman Inkilänhovin vuok-
rapellolla Juvalla. Inkilänhovin ja Putki-
salon kisalampaat saivat tasaisuudestaan 
suurta kiitosta, vaikka rouvat osasivat kyl-
lä ottaa löysät pois mannereurooppalais-

ten ansaitsemista pisteistä. Pelto ei ollut 
EM-kisahistorian suurimpia, mutta rata 
osoittautui suurkilpailun mittaiseksi vai-
keusasteessaan. Pitkäaikainen kisakonka-
ri, Ruotsin sympaattinen Karin Söderberg 
totesi, että lampaat tarvitsivat itsevarman 
ja päättäväisen koiran sekä tilannetajui-
sen ohjaajan, jotta matka taittui sopui-
sasti. Sää vaihteli rajusta syysmyrskystä 
auringonpaisteeseen, mutta ohjelman lä-

Pelto ja kisa-alue kunnossa. Kisat alkakoon.  KUVA: SAMPO LUUKKAINEN

Tuomarikopissa tiukka tahti päällä.  KUVA: HELI AHONEN
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piviemistä kisa-areenalla ja yleisökentällä 
se ei pahemmin horjuttanut. Tapahtuman 
some-näkyvyydessä noustiin aivan uudel-
le tasolle, joka yllätti kaikki. Kisojen jäl-
keisen maanantain Facebook-kattavuudet 
nousivat lähes 130 000. Facebook ja net-
tisivujen lähes reaaliaikainen päivitys, ku-
vatarjonta ja lyhyet raportoinnit ansaitusti 
vetivät suuret kiitokset niin kotimaiselta 
kuin ulkomaiselta someyleisöltä. Ruudun 
takana uurastivat Maarit Kyöstilä huippu-
valokuvaajat Heli Ahonen, Jake Kukowski 
ja Kuwaamon Sampo Luukkainen apu-
naan sekä tulospalvelussa Petri Keski-
Korpela tukenaan tuomariston sihteerit 
Martina Bergström ja Marjatta Jaatinen 
sekä Tiina Mäkelä.

Young Handler 2016 
kilpailtiin jo torstaina
Torstaina aloitettiin Nuorten Ohjaajien eli 
Young Handler kilpailulla. Neljää kilpai-
lijaa varten tuotiin Rantasalmelta Putki-
salon kartanosta puhdasrotuisia, nuoria 
dorset uuhia, jotka toimivatkin kilpailussa 
erittäin mallikkaasti. Normaalisti nuoret 
ovat ajaneet ratansa varsinaisina kisa-
päivinä EM-kisaajien ja –tuomareiden 

pitäessä ruokataukoa. Nyt junnukilpailu 
pidettiin EM-kilpailuja edeltävänä tors-
taina. Tällä tavoin nuoret saivat ansaitse-
mansa yleisön Euroopan parhaista pai-
menkoiraohjaajista, jotka olivat tulleet jo 
paikalle ilmoittautumaan ja tutustumaan 
rataan. Nuoret kyvyt pääsivät näyttämään 
taitonsa ja radat olivat vaikuttavan hy-
viä. Tanskalainen tuomari Finn B Petersen 
kehui osallistujien taitoja ja tasaisuutta. 
Eroja oli hyvin vaikea tehdä nuorten kes-
ken. Itse asiassa kaikki neljä pääsivät 8 
pisteen sisään toisistaan. Suomen edusta-
ja, luomulypsykarjatilan 19-vuotias tytär, 
tämän kevään abiturientti Aada Teittinen 
Juvalta ajoi kiitettävän radan koirallaan 
BB Mitch, mutta tiukkatasoisessa kisassa 
muutaman virheen tekeminen kostautui 
neljänneksi sijaksi. Voiton vei tyylikkään 
ja miltei virheettömän radan ajanut nor-
jalainen Karianne Buer koirallaan Step. 
Young Handlereiden pääsponsori oli MTK 
- Etelä-Savo. 

Euroopan mestaruuskulta 
ja –hopea Norjaan
Paimennuksen supervalta Norja korjasi 
viileän varmasti EM-kullan ja -hopean 

mukaansa. Voittaja Torbjörn Jaran Kniven 
ja hopealle yltäneen Karin Mattssonin 
radat olivat huikeaa katsottavaa jo kar-
sinnoista asti. Molemmat voittivat omat 
karsintapäivänsä, Mattsson perjantaina 
ja Knive lauantaina. Finaalin kolmanneksi 
jäi viime vuoden voittaja, seitsenkertainen 
EM-voittaja Serge van der Zweep / Gary 
Alankomaista. Kniven 5-vuotias, aikansa 
Nursery-lahjakkuus Bea on ohjaajansa 
mukaan tarkka, kuuliainen, nöyrä ja hy-
vin lampaita käsittelevä työkaveri. Sen ta-
kaa löytyy monta Kniven omaa, vanhaa 
koiraa, joten saumattomalle yhteistyölle 
on sukupolvien mittainen, vahva pohja. 
Kniven ja Bean finaalirata oli veret sei-
sauttavan hieno. 

Talkooporukalla hilpeät tunnelmat.  KUVA: JAKE KUKOWSKI

Tuomarien puhuttelu käynnissä. Ratamestari Annika Paarvio 
seuraa tilannetta.  KUVA: HELI AHONEN

Suomen joukkuetta kuuntelemassa tuomaripuhuttelua. 
 KUVA: MAARIT KYÖSTILÄ

Leena Jussila ja Cowlow Jess. 
 KUVA: HELI AHONEN
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Ilahduttavasti finaaliin päässeen kan-
gasalaisen yrittäjän Leena Jussilan rata 
valitettavasti päättyi toisen lammasryh-
män hakuun. Silti Jussilan finaalipaik-
ka Suomelle oli huippusuoritus erittäin 
vaikeissa olosuhteissa. Leena ja Cowlow 
Jess kisasivat karsintaratansa lauantain 
myrskyssä komeilla pisteillä, 186. Yllät-
tävä joukkekilpailun voitto meni ensiker-
talaismaalle Puolalle, kun Marta Chmie-
lin molemmat koirat onnistuivat tasaisen 
varmasti. EM-kisaorganisaatio CCSC:n 
englantilainen puheenjohtaja Jim Easton 
oli yhtä hymyä. Kaikissa 32 EM-kilpai-
lussa mukana ollut Easton vakuutti, ettei 
ole koskaan nähnyt näin hyvin toimivia 
varikkoja ja täsmällistä toimintaa kuin 
Suomessa. Easton piti lauantaina myös 
pienen, tunteikkaan puheen ja minuutin 
hiljaisen hetken toukokuussa 81-vuo-
tiaana menehtyneen sveitsiläishandleri 
Odette Lieberin muistolle, joka aikoinaan 
laittoi Manner-Euroopan EM-kilpailut 
alulle. 

Markkinointia maailmalle, 
kisakylä toimi
Järjestäjien tärkein tavoite oli aikaan 
saada hyvä ja suurkilpailun mitat täyt-
tävä Euroopan mestaruus mittelö. Alusta 
asti päätettiin silti käyttää kaikki mai-
nonnan mahdollisuudet tuotannonalan 
ja suomalaisen eläintuotannon hyväksi. 
Tämä asenne näkyi kaikessa kisa-alueen 
toiminnassa. Ministeri Kimmo Tiilikainen 
vieraili kisa-alueella finaalipäivänä. Hän 
keskusteli usean kotieläinyrittäjätaus-
taisen paimenkoirakisaajan kanssa, ja 
seurasi kiinnostuneena kisoja. Tiilikaisen 
vierailu oli positiivinen lisä paimenkoiri-
en ja lammastuotannon esiintuomisessa. 
Paikallisten yritysten ja tuottajien mukaan 
saaminen talkoisiin oli todella myönteinen 
yllätys. Kilpailujohtaja Susanna Nuutisen 
suureksi mielihyväksi yhteistyökumppa-
neita saatiin runsaasti. Heidän avullaan 
kisat saatiin pääsymaksuttomiksi, mikä 
varmaan osaltaan vaikutti siihen, että 
yleisöä saapui paikalle suurin joukoin. 
Ilman yleisön tuomaa energiaa, ei ole 
onnistunutta kilpailua ja tapahtumaa. 
Tällaiset yleisötapahtumat tuovat alu-
eelle paljon näkyvyyttä ja rinnakkais-
vaikutusta turismille kuin muillekin 
palvelusektoreille. 

Maatalousministeri Kimmo Tiilikainen keskustelee eurooppalaisten viljelijöiden kanssa.
 KUVA: SAMPO LUUKKAINEN

Continental2016 winners and judges C McNaughton and G Gardner  PHOTO: HELI AHONEN

Tulokset, EM-finaali 
sunnuntai 29.8.2016
Tuomarit Chris McNaughton, Pohjois-
Irlanti ja George Gardner, Skotlanti
Max. 340 pistettä
1. Torbjörn Jaran Knive / Bea  

Norja 304 pistettä
2. Karin Mattsson / Trim   

Norja 250 pistettä
3. Serge van der Zweep / Llangadog 

Gary Alankomaat 233 pistettä
4. Nicolas Annaloro / E’Time  

Ranska 215 pistettä
5. Viola Hebeler / Mettelberg Gizmo 

Saksa 189 pistettä
6. Anita Hermes / Conquest Mitch  

Saksa 170 pistettä
7. Eliane Verboven / Mona  

Belgia 166 pistettä
8. Anita Hermes / Roger  

Saksa 159 pistettä

Tulokset kokonaisuudessaan 
http://www.continental2016.fi/
wp/28-8-2016-finals-finaali/
Tulokset karsintaperjantai: 
http://www.continental2016.fi/
wp/26-8-2016-friday-perjantai/
Tulokset karsintalauantai: 
http://www.continental2016.fi/
wp/27-8-2016-saturday-lauantai/

Young Handler 2016 kilpai-
lun tulokset 25.8.2016
Tuomari Finn B Petersen, Tanska
Max 110 pistettä
1. Karianne Buer / Step   

Norja 96 pistettä
2. Emma De Meyst / Jill   

Belgia  91 pistettä
3. Frida Fornander / Ben  

Ruotsi  89 pistettä
4. Aada Teittinen / BB Mitch  

Suomi 88 pistettä
Tulokset: http://www.continental2016.
fi/wp/25-8-2016-young-handler/
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EM-sponsoreille suuri kiitos!
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EM-sponsoreille suuri kiitos!
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P uolalainen Marta Chmiel on 
syntyjään kaupunkilaistyt-
tö, mutta viljelee nykyjään 
pienlampurina tilaa lähellä 

Saksan rajaa Länsi-Pommerissa. Hän sai 
ensimmäisen bordercolliensa todellisena 
yllätyssyntymäpäivälahjana, ja siitä kaikki 
lähti. Koirat ja lampaat veivät pikkusor-
men lisäksi koko elämän. Chmiel on erin-
omainen esimerkki ennakkoluulottomasti 
kontaktien solmimisen ja opin hakemisen 
voimasta tiellä menestykseen. Puolassa 
on tähän asti järjestetty vain vähän kisoja. 
Koiriakin ja kokoavien rotujen paimenta-
mista on ollut olemattoman vähän. Siksi 
Marta on kiertänyt paljon kilpailemassa ja 
treenaamassa ulkomailla. Hänellä on vah-
vat suhteet mm. Saksan, Tsekin ja Belgian 
kollegoihin. Myös Briteissä hän on käynyt 
useasti kouluttautumassa. Nyt viime aikoi-

Puola EM-ensikertalaisena 
joukkuemenestyjä

na Puolassa on virinnyt kiinnostus paimen-
tamiseen ja kisoja ja tapahtumia järjeste-
tään enemmän. Martan taustaorganisaatio 
KPPP on pieni mutta aktiivinen yhdistys, ja 
toiminta laajenee koko ajan. 

Chmiel osallistui Suomen EM-kisoihin 
koiriensa Nealan ja Livin kanssa. Joukkue 
oli pieni, mutta varsin tasainen. Molem-
milla koirilla päästiin pisteille. Nealan 
kanssa erittäin hyvin menneen lauantain 
karsintaradan ansiosta Chmiel nousi fi-
naaliin. Tätä voidaan pitää melkoisena 
sensaationa ensikertalaiskisaajalle, sillä 
finaalista tippui melkoinen määrä kesto-
suosikkeja. Continentalin joukkuekilpailun 
voitto meni kyselemättä Puolaan. Marta 
Chmiel pystyi suoriutumaan kahdella koi-
rallaan kovan paineen alaisena ja perjan-
tain ja lauantain hyvin erilaisista kisaolo-
suhteista huolimatta tasaisesti. Vakuuttava 

aloitus EM-kisa-areenoilla! Erittäin sym-
paattinen Chmiel oli todella tyytyväinen 
Suomen matkaansa. Paluumatkalla tar-
koitus oli pysähtyä Liettuassa treenaa-
massa ja pitää vielä kotona Puolassa län-
sieurooppalaisten matkakumppaneidensa 
kanssa lyhyt valmennuspäivä. 

AK

Marta Chmiel ja Liv karsintaperjantain jaossa.  KUVA: MAARIT KYÖSTILÄ

Ystävien tekemä kakku EM-kisoihin lähti-
essä. Seuraa unelmia.  KUVA: KOTIARKISTO

Nealan kanssa kotikisoissa.  KUVA: KOTIARKISTO Marta Chmiel koiriensa kanssa Puolassa.  KUVA: KOTIARKISTO
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J uvalainen Severi Hirvonen osallis-
tui Stoutin kanssa vuonna 1996 
ensimmäisiin EM-kilpailuihinsa, 
jotka silloin pidettiin Tanskassa. 

Siitä lähti katkeamaton 20 vuoden putki 
näissä karkeloissa. Samalla Hirvonen on 
edustanut Suomea CCSC:ssä eli EM-ki-
sakomiteassa. Vuoden 2015 EM-joukku-
eessa varakoirakkona Italiaan katsojaksi 
matkannut Severi Hirvonen luopui tämän 
vuoden alusta komiteapaikastaan ja siirtyi 
EM-urallaan seuraavalle tasolle, Suomen 
EM-kisatoimikuntaan yhdeksi keskeisistä 
kisajärjestäjistä. Koko edustusuransa ajan 
Hirvonen on kokenut vahvasti, että Suo-
men tulee kantaa oma vastuunsa kisajär-
jestelyistä, ja niinpä reilut kolme vuotta 
sitten yhdistys päätti hakea EM-kilpailuja 
Suomeen. 

Kansainvälisestikin mitattuna tämä 
harvinaisen pitkä, yhtäjaksoinen CCSC 
edustusura on kunnioitettava osoitus 
sitoutumisesta mannereurooppalaisen 
kilpailemisen edistämiseen. Suomen Pai-
menkoirayhdistys SPKY ry halusi muistaa 
Hirvosta hänen omalla maaperällään ja 
pitkäaikaisten kilpakumppaneidensa, ver-
taistensa läsnä ollessa. Hänelle pidettiin 
EM-kilpailuiden finaalin palkitsemistilai-
suudessa lyhyt puhe. Samalla yhdistyk-
sen puheenjohtaja Petri Keski-Korpela 
luovutti yhdistyksen lahjan. Hirvoselle 
lahjoitettiin kiertuepaita ja T-paita, jonka 
etupuolelle juvalaistaiteilija ja –lampuri 
Kirsi Vertainen piirsi maapallon valloitus-
kuvan. Paitojen selkäpuolella listataan 
niin Hirvosen kisakoirat kuin vierailemat 
EM-kisamaat. Lisäksi hänelle lahjoitettiin 
kehystetty taulu Inkilänhovin kilpailuista. 
Kiitämme Severi Hirvosta hyvin tehdystä 
työstä, pitkäjänteisyydestä sekä Suomen 
kunniakkaasta edustamisesta kansainvä-
lisillä areenoilla. 

AK

Continental Sheepdog ChampionShip grand tourStout, Floyd, Siru, Ben, rokka, myy
team Severi hirvonen

1996 denmark1997 netherlands1998 austria1999 germany2000 Switzerland2001 France2002 Sweden2003 Belgium2004 netherlands2005 denmark2006 austria2007 norway2008 germany2009 Switzerland2010 France2011 Sweden2012 netherlands2013 Belgium2014 denmark2015 italy
2016 Finland

20 vuotta EM-kisauraa ja 
kansainvälistä edustamista

Vanhan kaartin edustajat Riitta Talvela ja Severi Hirvonen Juvan lippujonon edustalla.  
Severi on urallaan yltänyt kolme kertaa EM-finaaliin. KUVA: MAARIT KYÖSTILÄYstävien tekemä kakku EM-kisoihin lähti-

essä. Seuraa unelmia.  KUVA: KOTIARKISTO


