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Hello everybody! Terveisiä Englannista!
 
Olen Anni Ritakallio, kuudetta vuotta ulkosuomalainen 
Englannissa, paimenkoiriin ja lammaspuoleen totaalisen 
hurahtanut 20-something. Kiinnostuin paimenkoirapuo-
lesta kuusi vuotta sitten, kun tulin työharjoitteluun De-
rek Scrimgeourille Cumbriaan, Pohjois-Englantiin. Olin 
töissä Derekillä useamman vuoden, joiden aikana näin 
paljon erilaisia koiria ja kouluttajia sekä sain kattavan 
kokemuksen paimenkoiran koulutuksesta. Vuoden 2014 
syksyllä Derek eläköityi tilaltaan, ja minä muutin poikays-
täväni kanssa paimeneksi Keski-Englantiin Walesin rajal-
le Burton Marsh Farmille.

Burton Marsh Farm sijaitsee Wirrallin niemimaan poh-
jalla. Sen voima löytyy Walesin ja Englannin väliseltä niin 
sanotulta ”marshilta”, ruohoiselta 17 000 hehtaarin nousu-
vesialueelta, jossa lampailla on ympärivuotinen, hyvä ruo-
ho laiduntamiseen. Tilalla on noin 2500 uuhta, jotka ovat 
risteytyksiä roduista lleyn, welsh mountain sheep, charollais, 
texel, suffolk ja bluefaced leicester. Marshilta lampaat kerä-
tään nousuveden liikkeen mukaan talvisin noin kaksi ker-

Cherry marskimaalla töissä työntämässä karitsoja ojien yli.
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taa kuukaudessa, kun taas kesällä ne 
saavat laiduntaa rauhassa koko kesä-
elokuun. Tilan omistaja lihottaa omat 
karitsansa teuraskuntoon, joten talvi-
kaudella, syyskuusta maaliskuuhun, 
isoin jokapäiväinen työnkuva on noin 
1 300 karitsan ruokinta lampolassa 
aamuin illoin.

Jako English Nationaleissa. Kuva: The Gather

Lampaat on kerätty nousuvedeltä lähi-
laitumille odottamaan veden laskua. 
Tässä uuhet ruokajonossa ja taustalla 
näkyy vetinen marsh eli marskimaa.

Omia koiria minulla on työkäy-
tössä kolme. Näiden lisäksi koulu-
tan muutamaa nuorta koiraa eteen-
päin. Open-tasolla kilpailen Jaskan 
(Comebye Jazz) kanssa ja talvikauden 
2015 – 2016 olen kilpaillut nuorten 
koirien niin sanotussa Nursery-luo-
kassa Cherryn kanssa. Cherryllä on 
ollut hyvä kausi ja se on voittanut 
neljä Nursery-kilpailua ja sitä kautta 
ansainnut paikkansa English Nursery 
-finaalissa, joka pidetään maaliskuun 
alussa.

Jaskan kanssa keräsimme viime 
vuonna 2015 tarvittavat pisteet osal-
listuaksemme Englannin mestaruus- 
eli English National-kilpailuihin. 
Niihin päästäkseen koiran  täytyy 
ansaita Open-kilpailuista pisteitä 
seuraavanlaisesti: kuusi pistettä voi-
tosta, viisi toiseksi sijoittumisesta ja 
yksi kuudennesta sijasta. Joka vuosi 
sisäänpääsyn pisteraja muuttuu ha-
kijamäärän mukaan - viime vuonna 
se oli 14. Lisäksi koiran ohjaajan on 
täytynyt asua maassa vähintään puoli 
vuotta.

Vuoden 2015 English National 
-kilpailu järjestettiin elokuun alussa 
Macclesfieldissä  Sutton Hall Far-
milla, mukavasti meiltä noin tunnin 
ajomatkan päässä.  Kisalampaat oli-
vat vuosikkaita swaledale x blueface 
leicester risteytyksiä, niin sanottuja 
north country muleja. Kolmen ki-
sapäivän ajan ne asettivat tasaises-
ti haasteita, ollen melko herkkiä 
ajaa, mutta vaatien päättäväisyyt-
tä jaossa ja häkillä. Pelto vaikutti 

ensinäkemältä tasaiselta, mutta rataa 
kävellessä oli helppo havaita not-
koja ja kohoumia, jotka paikoittain 
tuntuivat vaikuttavan koiran mah-
dollisuuteen kuulla ohjaajan käskyjä. 
Tuonti ohjaajalle oli vähän alle 400 
metriä ja ajo reilun 400 metriä. Kaik-
kina kolmena päivänä toiset ajopor-
tit aiheuttivat paljon ongelmia. Usea 
koirakko ajoi niistä joko ohi, tai teki 
pitkiä kaarroksia kohti jakorinkiä nii-
den jälkeen.

Oma kisavuoroni oli kolmannen 
päivän puolivälissä. Tähän men-
nessä tuomarit olivat jo ottaneet 
niin sanotun standardin käyttöönsä, 
eli tietyn pistemäärän menetetty-
ään koirakko kutsuttiin radalta pois 
ajansäästön vuoksi. Päivä oli kuu-
ma ja aurinkoinen, joten lampaat 
alkoivat käydä raskaiksi nostaa. Lä-
hetin Jaskan hakukaarelle oikeaan. 
Alkukaari oli hieman turhan laa-
ja, josta lähti muutama piste, mutta 
nosto oli siisti ja rauhallinen. Mi-
nun jännittämiseni vuoksi tuonti 
ohjaajalle oli hieman mutkikas en-
nen hakuportteja, mutta porttien 
jälkeen saimme tilanteen tasattua 
ja teimme siistin tolpankierron ja 
muutamaa mutkaa lukuun ottamatta 
kohtuullisen ajon. Toisten ajoport-
tien visuaalisen hankaluuden vuoksi 
päätin pelata varman päälle, minkä 
seurauksena kävi niin kuin monella 
muullakin - kaarroksesta tuli pitkä 
ja laaja johtaen tuntuviin pistemene-
tyksiin. Jakorinkiin saavuttuamme se 
viimein kolahti minulle: ”miten meitä 
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ei olla vielä kutsuttu standardin vuoksi 
pois? Onko tämä todella mennyt niin 
hyvin?” Keräsin nopeasti ajatukset 
hämmennykseltäni kasaan ja saimme 
tehtyä siistin jaon. Kuten oletinkin, 
lampaat kävivät häkillä levottomik-
si, mutta muutaman säpsähdyksen 
ja kahden menetetyn pisteen jälkeen 
saimme ne kuitenkin häkitettyä. 
Suuntasimme takaisin jakorinkiin ja 
saimme nopeasti suoritettua puhtaan 
singlen.

Päädyin suureksi yllätyksekseni si-
joittumaan kuudenneksi kolmantena 
päivänä, jääden vain kahden pisteen 
päähän viidennestä sijasta. Kaikkien 
kolmen päivän kuudensilla on niin 
sanottu Run off eli karsinta joukkueen 
varasijasta. Run off oli päivän lopus-
sa suoritettava lyhennetty rata, jossa 
tehtiin  hakukaari, tuonti ohjaajalle 
ja häkitys. Jälleen jäin harmillisen 
kahden pisteen päähän voittajasta ja 
samalla joukkueen varasijasta. Muu-
tamaa viikkoa myöhemmin joukku-
eenjohtaja Dick Roper kuitenkin otti 
minuun yhteyttä ja kertoi meidän 
päässeen varajäseniksi. Yksi varsinai-
sista jäsenistä joutui jäämään pois, 
ja näin ollen meille avautui paikka 
joukkueessa.

Syyskuussa oli viimein vuo-
den 2015 kohokohta, International 
Sheepdog Trial, jota pidetään la-
jimme suurimpana kilpailuna. Siinä 
keskenään mittaa ottavat paimen-
koiramaailman emomaat: Skotlan-
ti, Englanti, Wales ja Irlanti. Viime 
vuonna kilpailu järjestettiin Etelä-
Skotlannissa, Dumfriesissa. Olin 
ylpeä ja etuoikeutettu päästessäni 
edustamaan Englannin joukkuetta 

Marskimaan lähiosaa. Taustalla oikealla näkyy tilan ulkorakennuksia ja lampola.

Nousuvesien ajaksi lampaille on laitumia myös armeijan ampumarata-alueella.

varajäsenenä. Englanti sijoittui jouk-
kuekilpailussa toiseksi, sekä joukku-
eemme jäsen Ricky Hutchinson si-
joittui yksilökilpailussa toiseksi. 

Antoisan, mukavan ja menestyk-
sekkään vuoden 2015 jälkeen odotan 
innolla tulevaa kisakautta. Aion pi-
tää Suomen lipun korkealla tänäkin 
vuonna!

Terveisin Anni


