
Elimäen Koirakerho ry 20 v historiaa.

Elimäellä on aloitettu jo seitsemänkymmentä luvulla koulutuksia, koulukeskuksen 
kentällä urheilukentän jääkiekko kaukalossa. Tokoa KSSK ry alaosasto, pk puolen 
tottista ja maastoharjoituksia KPKY ry alaosasto. Täälläkin tällä hetkellä on paikalla, 
jotka osallistuivat aktiivisesti niihin. Silloin jo puhuimme, olisiko oma seura mitään.

Koirat alkoivat lisääntyä täällä kirkonkylällä. Pidimme harjoituksia Elimäen 
eläinlääkäriaseman pihalla, tulipa taas jälleen kerran puhetta omasta 
koirakerhostamme. Meitä oli innokkaita siihen, että  miksemme voisi perustaa jo oma 
seura. 
Niinpä sitten pyysimme, Lähivakuutuksen tiloista paikan kokoukselle loka 
marraskuussa 89. Muistini mukaan siellä oli meitä, 8 aktiivista henkilöä paikalla. 
Silloin päätettiin että pidetään Tammikuussa, Seuralle perustamiskokous ja se oli 
silloisen Elimäen Säästöpakin alakerran kokoustiloissa 11.1.1990. Meitä olikin 
paikalla kiitettävä määrä, innokkaita koiraihmisiä päättämässä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Harri Huomo. Perustettiin siis Elimäen Koirakerho.

Tässä seuran pientä mennyttä. Toimintaamme on kuulunut huomioida kaikkia 
harrastus alueita, mahdollisuuksien mukaan. 
Pikkujoulut aloitimme Alppiruusussa, ja siellä myös palkittiin ensimmäiset seuran 
parhaat koirat ohjaajineen. Pikkujouluja onkin pidetty eri paikoissa vuosien varrella, 
Taxvärkissä, Helkalan Ranssissa, Hollituvalla, Mustilan metsästys majalla, tässä 
muutamia paikkoja mainitakseni. 

Agilityä oli pitkän aikaa, kaavapellon puistoalueella. Siirtyihän jopa yksi koira AVO 
luokkaan 1990. Ja esimerkiksi agility harjoituksissa kävi 92 vuonna, 219 koiraa 
ohjaajineen. Asko Koulutusohjaaja.

 
Koulutukset kentällä, harjoituksissa kävi 301 koirakkoa vuonna 92.
Erilaisia kerhoiltoja, todella paljon mahtunut näihin vuosiin. 
Erikseen mieleeni jäänyt tuo 26.3.92 Eläinlääkäri Veli-Matti Sorvon pitämästä, 
ensiapu tapaturmille ja myrkytykset. Elimäen kirjaston luentosaliin oli saapunut 
kuuntelemaan 28 kiinnostunutta henkilöä. 



Ensimmäinen Match Show pidettiin Alppiruusun pihalla 26.4.92, voittaja sai Asko 
Sorvon lahjoittaman porontaljan. Voittaja koira oli Englannin spingers paniel, 
Tuulinen ja pilvinen päivä toi osallistujia 38 koiraa ohjaajineen. Kouvolan radio kävi 
haastattelemassa,  Tuomari Aulis Kivimäki. © 11.4.1999. © 8.4.2009.

 
Ensimmäiset TOKO kisat pidettiin 15,8.93 ALOkas luokka tuomarina Kelpo 
Westerlunb. 
Saimme TOKO piirinmestaruus joukkueet, kahtena vuonna kiitos aktiivisuudesta. 

 Lappeenranta 1996. Lea & Lili, Eira & Ara, Katri & Vili, Tuija & Nadja. 671p 4 sia. 
Kotka 1997. Jorma & Arttu, Tuija & Roni, Lea & Lili. Katri & Vili, Eira & Kentcu. 
Joukkueen pisteet 721p, sija 5.

Maastossa jälki ja haku harjoituksia pidettiin kerran viikossa oltiin silloin tosi 
aktiivisia harjoittelemaan. Myöhemmin on ollut viikonloppu harjoituksia.
Mölli kisoja, MEJÄ harjoituksia kaikille halukkaille, on ollut runsaasti.

Virallisia Taipumuskokeita, Hirvenhaukkukokeita, 

Mustilan metsästysmajalla olemma olleet useita kertoja, siellä luontopolku 
kysymyksineen, tikanheittoa, saappaanheittoa, koirajuoksua, makkaranpaistoa ja 
kahvitttelua. Tikkakisa menossa.



 
Hollituvalla ollaan oltu,. Matti Tuomisen pihalla ja metsässä, tässä muutama. 
Kysymykset luontopoluille on monen kynästä lähtöisin. Ovat olleet tosi 
mielenkiintoisia, ja samalla opettavaisia. Koirat mukana menossa.
Lenkit Valkmusan Kansallispuistossa, keväällä ja syksyllä tutustuminen 
monimuotoiseen luontoomme koiratkin oli mukana. 

Repoveden lenkki mahtavat maisemat, ja riippusillan ylitys edestakaisin koiran 
kanssa. Siellä makkaranpaistoa kahvia pieni huilitauko, matka jatkui aurinkoisessa 
säässä. Kärryvetoa lapsille, tulot Kuusankosken aluesairaalan hyväksi 355 mk. 

  
Kotkassa käytiin tutustumassa, ja kokeilemassa rauniorataa. Sieltä taisi tulla, pieni 
kipinä hakuun. Tutustuminen paimennuskisaan, luolakoira kokeeseen, ja paljon 
paljon muuta.
Bussilla näyttelymatka Helsinki Voittajaan.  



Paljon on erirotuisia Suomen muotovalioita 32 kpl, käyttö valioita 2 HIRVHKVA, 1 
JVA,  KVA, 2 TVA, 7 C.I.B  ja 1 C.I.E koiraa, monta muun maan valiota, ja 
voittajaa. Ja tänä vuonna on tullut lisää, mitkä ei näy vielä tässä laskelmassa. 

Mainittakoon tässä vielä Piirinmestari 2009-2010 Ida Isaksson junior handlereissa. 
Nuorissa on Elimäen koirakerhonkin tulevaisuus. 

Hyvin aktiivista porukkaa, on ollut näinä vuosina. 
Seuralla on nyt vuosien varrella ollut neljä Puheenjohtajaa, eli neljäs on menossa. 

         
Eira Kosonen. Yrjö Mäkelä. Hanna Penttinen. Tuija Kosonen.

   
Kiitos kaikille mukana toiminnassa olleille, sekin on toimintaa kun käy koiransa 
kanssa kentällä.    
Kirjoitteli Eira se ensimmäinen pj.


