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Valtuustoaloite nro 13/2018 Koiralatu Keminmaahan seuraavalle hiihtokaudelle / Antti
Valta ym.

Antti Valta ym. jättivät seuraavan aloitteen valtuuston kokouksessa 26.4.2018:

Alueen harjoittelumaastot ovat loistavat, mutta valjakkohiihtäjillä on todella 
huonot mahdollisuudet harrastaa hiihtoa Keminmaassa. Olen saanut useita 
yhteydenottoja koirahiihtäjien harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi kun-
nan alueella. Suomessa koirahiihtoa harrastaa noin 10.000 rekisteröityä jä-
sentä ja useita tuhansia rekisteröimättömiä. Meri-Lapissakin harrastajia on 
paljon, mutta heikot harjoittelumahdollisuudet hidastavat lajin suosion kasvua.

Tällä hetkellä Keminmaan kunta antaa mahdollisuuden harrastaa koirahiihtoa 
ainoastaan Kallinkankaan hiihtoladuilla tiistaisin ja torstaisin klo 19-21. 4 h vii-
kossa on todella vähän ja lisäksi aika ajoittuu niin myöhään, että lapsilla ei ole 
mahdollisuutta osallistua harjoituksiin tähän aikaan.

Keminmaasta löytyy todella paljon latu-uria, joten koiralatu on todella helppo 
toteuttaa Keminmaassa. Esitän, että Keminmaan kunta tutkii alueen latuver-
koston ja nimeää siitä ladun koirahiihtoa varten. Kesällä samaa latu-uraa voi-
daan käyttää koirajuoksijoiden, -pyöräilijöiden ja kärryajajien harrastuspaikka-
na ja tällekin toiminnalle on hyvä osoittaa täysin oma harjoittelupaikka.

Jos olemassa olevasta latuverkostosta ei löydy sopivaa latu-uraa joka voitai-
siin valjastaa koirahiihtoa varten, niin esitän, että Keminmaan kunta perustaa 
uuden latu-uran koirahiihtoa varten.

Koirahiihtoa varten tuleva latu tulisi olla valaistu onnettomuuksien välttämisek-
si, koska koirahiihdossa vauhti kohoaa hyvinkin suureksi, joten havainnointi 
pimeässä on vaikeaa. Lisäksi sen tulisi olla ns. ympyrälatu, jossa on selkeä 
kiertosuunta vaarallisten nokikkain kohtaamisten välttämiseksi.

Koiralatu parantaa urheilun harrastusmahdollisuuksia todella paljon Kemin-
maassa ja sen toteuttaminen ei aiheuta suuria kustannuksia. Koirille tarkoitet-
tuja harjoittelupaikkoja on Suomessa suhteellisen vähän ja saamani tiedon 
mukaan monet harrastajat ovat valmiita matkustamaan pitkien matkojen pää-
hän harrastamaan valjakkolajeja.

Lähin koiralatu on Tervolan Törmävaarassa, jossa järjestettäviin harjoituksiin 
saapuu harrastajia jopa Oulusta, Rovaniemeltä ja Raahesta saakka. Joissakin 
kunnissa tämän toiminnan ympärille on kehittynyt myös matkailutoimintaa.

Matkailutoiminnan kehittyminen olisikin Kallinkankaan alueen kehityksen kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää ja sen vuoksi tähän aloitteeseen tulisi suhtautua 
vakavasti ja tutkia sen tuomat hyödyt Keminmaan kunnalle.

Paikallisen koiraseuran mukaan Kallilla järjestettyihin valjakkohiihdon SM-ki-
soihin on osallistunut jopa 90 hiihtäjää ja yli 100 huoltajaa, joista kunta saa tu-
loja majoitus- ja muiden palveluiden käytöstä.
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Alueen harrastajat ovat erittäin aktiivisia ja haluavat järjestää Kallinkankaalla 
jatkossakin SM-tason kisoja sekä isoja, usean kunnan harrastajien yhteisiä 
kilpailuja sekä harjoituksia, jotka nyt järjestetään Tervolassa.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää siirtää asian sivistyslautakunnan ja teknisen lautakun-
nan käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin. 


