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POHJOIS-SAVON 

KENNELPIIRI RY 
 

HELMIKUISET   

HAAKAHUKSET …  
20.2.2020 Sähköinen tiedote 
 
Vuosikokouskutsu ja  
jäsenmaksulasku on lähetetty 
postin kautta, onhan posti tullut perille? 

Seuraava sähköinen tiedote 
julkaistaan huhtikuussa. Tiedote  
lähetetään aina parillisina kuukausina. 

Kennelpiirin  

yhteystiedot  ja 

Kennelpiiri 

pähkinänkuoressa 

____ 

Kennelpiirin 

lomakkeet 

____ 

Kennelpiirin 

ansiomerkit anotaan 

28.2.2020 mennessä, 

sääntö  
LI 

____ 

Kaluston lainaus 

sekä tilavuokraus, 

ohjeistus  

____ 

VUOSIKOKOUS 

26.3.2020 

Punttisilimässä 

Kannen kuva: 
Paula Airaksinen 

 
”Aamuiset kaverit” 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/yhteystiedot.pdf
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/yhteystiedot.pdf
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KENNELPIIRIN%20LOMAKKEET/2019/2019_ansiomerkkisaanto.pdf
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/tiedotteet/koetoimitsija-tarkistathan-tietosi-omakoirassa
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/3?newsitem=300
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SÄHKÖISET HAAKAHDUKSET 
 
Kuvaruudullesi aukeni juuri kolmas sähköinen Haakahuksia -tiedote, jonka 
Pohjois-Savon Kennelpiiri on julkaissut. Tiedote lähetetään 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, Kennelpiirin toimihenkilöille, 
hallituksen jäsenille, Kennelliittoon, tiedotusvälineille sekä tärkeille 
yhteistyökumppaneille. Jakakaa omillenne tiedotetta vapaasti, linkin voi 
julkaista myös kotisivuilla ja facebookissa. Toivomme, että jaatte tiedotteen 
ainakin hallituksenne jäsenille ja hallintoa hoitaville henkilöille.  
 
Tiedote julkaistaan aina parillisina kuukausina, seuraava ilmestyy 
huhtikuussa. Lehtimuotoinen Haakahus julkaistaan touko-kesäkuussa. 
Tässä lehdessä julkaistaan Kennelpiirin vuosikokousasiat.  
  
TIEDOTE LÖYTYY … http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180 
Terveisin Tiedotustoimikunta   Erkki Savolainen, puheenjohtaja 

Sari Holopainen, tiedottaja, toimittaja 
Eija Airaksinen, sihteeri, toimittaja, taitto 
 
 
 
 
 

Teemavuosi 2020:  

KOIRAN LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN 
 

Suomen Kennelliitto on vuodesta 2014 nostanut eri teeman avulla vuosittain esille erilaisia 

koiriin ja koiratoimintaan liittyviä osa-alueita. Suomen Kennelliiton teemavuosi 2020 on koiran 

luonne ja käyttäytyminen. Tämä teema on otettu osaksi myös Pohjois-Savon Kennelpiirin 

toimintaa. 

 

Teemavuosi näkyy erilaisissa Suomen Kennelliiton tapahtumissa. Pohjois-Savon 

Kennelpiirissä teemavuosi avattiin 12.2.2020 olleella luennolla ”koiran luonne ja 

käyttäytyminen”. Luennon piti arvostettu, ja yksi Suomen kokeneimmista 

luonnetestituomareista Jorma Kerkkä, joka toimii myös MH-luonnetestikuvaajana ja Suomen 

Kennelliiton luonnetoimikunnassa. 

 

Luennolla tutustuttiin koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen sekä siihen miten näitä 

ominaisuuksia testataan. Jorma Kerkkä kertoi myös koiran ilmeiden ja eleiden merkityksestä 

ja niiden tulkitsemisesta. Kuopiossa pidetty luento keräsi täyden salin eli 100 osanottajaa. 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180
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Suuren suosion vuoksi Pohjois-Savon Kennelpiiri järjestää luennon uudelleen 10.3.2020. 

Luento pidetään Kuopion Klassillisen lukion tiloissa (Opistotie 2, Kuopio). Luentoon on 

ennakkoilmoittautuminen, mutta itse luento on maksuton. Kennelpiiri tarjoaa kahvit. 

 

Suomen Kennelliitto haluaa teemavuoden myötä nostaa esiin koiran luonteen jalostamista, 

koirien arkikäyttäytymistä sekä koiran hyvän ja vähemmän toivotun käyttäytymisen tutkimista. 

Valtakunnallisesti teeman myötä on järjestetty jo erilaisia luentoja koiran käyttäytymisestä 

koiraharrastajille ja ulkomuototuomareille. Teema tulee olemaan voimakkaasti esillä mm. 

Espoossa pidettävällä syventävällä jalostuskurssilla. Lisäksi 24.4.2020 vietettävänä 

Koiranpäivänä on vuoden teema esillä valtakunnallisesti sekä Kennelpiirien alueellisissa 

tapahtumissa. 

 

Lisätietoja Pohjois-Savon Kennelpiirin luentotapahtumasta on Kennelpiirin 

nettisivuilla: http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

Lisätietoja koiran luonteesta ja käyttäytymisestä on Suomen Kennelliiton nettisivuilla: 

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen 

 

Tiedottaja Sari Holopainen 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-luonne-ja-kayttaytyminen
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KENNELPIIRIN VUOSIKOKOUS 

Aika  Torstaina 26.3.2020 klo 19.00 alkaen 

  Kahvit ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00 

Paikka:  Punttisilimä, Marjomäentie 312, Kuuslahti 

Jäsenyhdistyksille on lähetetty postin kautta vuosikokouskutsu ja valtakirja 

sekä vuoden 2020 jäsenmaksulasku. Osoitteisto on otettu Omakoira-

järjestelmästä. Soitelkaa, jos ette jostain syystä saa postia. 

Vuosikokouksessa on vain vuositilaston lähettäneillä ja jäsenmääränsä 

ilmoittaneilla yhdistyksillä äänioikeus.  

 

Vuosikokouksen alussa … perinteisesti 
• Savon Sanomat palkitsevat koirakilpailussa pärjänneitä koirakoita 

• Jaetaan ansioituneille henkilöille Kennelpiirin ansiomerkit 

• Julistetaan vuoden nuori koiraharrastaja 2019 

• Julistetaan aktiivisin ja positiivisin jäsenyhdistys 2019 

• Palkitaan vuoden koirat 

• kanakoira 

• näyttelykoira 

• veteraani näyttelykoira 

• agilitykoira 

• palveluskoira 

• tokokoira 

• Muistetaan Piirinmestareiden omistajia 

• Muistetaan Juniorhandler Piirinmestaria 

• Muistetaan menestyneitä koirakoita kunniakirjoin 
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VUODEN NUORI KOIRAHARRASTAJA 

 
Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea  
 

 Kennelpiirin jäsenyhdistys 
 Nuoren tunteva henkilö 
 Kennelpiirin jaosto tai kennelpiirin hallitus 

 
Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä haetaan alle 18 -vuotiaalle nuorelle,  
joka on joko Suomen Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen.  
Nuoren kotipaikka tulee olla Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella.  
 
 

Valintaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti nuoren  
 

 asenteeseen 
 aktiivisuuteen 
 menestykseen 
 tai osallistumiseen talkootoimintaan 

 
 

Hakemukseen tulee kirjata   
 

 hakijan sekä ehdokkaan yhteystiedot 
 kattava esittely ehdokkaasta 
 ja hänen mahdollisista saavutuksistaan  
 sekä hakijan perustelut sille, miksi juuri ko. henkilö tulisi valita 

 
Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelin saajalle annetaan muistoksi kunniakirja 
sekä maksetaan yksi osallistumismaksu nuoren itsensä valitsemaan 
koirakokeeseen tai koiranäyttelyyn palkitsemisvuotena. Palkinnon kustantaa 
kennelpiiri.  
 

Päätöksen Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelistä tekee Kennelpiirin hallitus. 

 

Titteli jaetaan Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokouksessa. 

 

Esitykset vuoden nuori koiraharrastaja -titteliin tulee toimittaa kennelpiirin 

sihteerille helmikuun loppuun mennessä, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
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KOIRAN PÄIVÄ 24.4. NILSIÄSSÄ 
Koiran Päivää vietetään tänä vuonna 14. kertaa. Päivä on vakiintunut pidettäväksi aina 24.4. 

Koiranpäivällä on kennelpiirille suuri merkitys, sillä se on koettu hyväksi ja tärkeäksi ja päivää 

juhlimme suuren yleisön parissa. Kennelpiirissä on järjestetty koiranpäivä tapahtuma joka 

vuosi eri puolilla kennelpiiriä, näin paikallinen koiraharrastaminen nousee esille. Vuosi sitten 

koiranpäivää vietettiin Varkaudessa. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään Nilsiän torilla. 

Tilaisuudessa julistetaan vuosittain Vuoden Koira, tätä yhteiskunnallisesti ansioitunutta 

pohjoissavolaista koiraa ei valita titteleiden perusteella.  Ohjelma tulee olemaan 

mielenkiintoinen, sillä suunnitelmissa on mm. rotuesittelyjä, kiva koirakansalainen -testi, 

erilaisia esittelypisteitä, nakinsyöntikisat jne. Seurailkaa ilmoittelua!  

Järjestelyistä vastaa Nilsiän Kivat Kirsut ry, joka on nilsiäläinen hyvänmielen 

koiraharrastusseura, sen tarkoituksena on järjestää toimintaa koiraharrastajille ja järjestää tai 

olla mukana erilaisissa koiraharrastamiseen liittyvissä tapahtumissa. Seura on Suomen 

Kennelliiton ja Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistys. Nilsiän Kivat Kirsut ry valittiin 

vuoden 2018 Kennelpiirin aktiivisimmaksi ja positiivisimmaksi yhdistykseksi Pohjois-Savossa. 

  

    Tervetuloa sankoin joukoin! 

 

Minä olen menossa Nilsiään,  

lähde sinäkin sinne, siellä on Koiranpäivä! 

 

 

 

 

 



7 
 

VUOSI ON VAIHTUNUT 
YHDISTYKSISSÄ   

 
Vuositilastoilmoitus vuodelta 2019 täytettäväksi ja palautettavaksi 

Täyttäkää se ja allekirjoittakaa  

• Lisätkää lomakkeeseen jäsenmäärä 31.12.2019 tilanteen mukaisesti 

• Päivittäkää lomakkeeseen yhdistyksenne voimassa oleva sähköpostiosoite 

• Lomake pyydetään lähettämään kennelpiirin sihteerille ensisijaisesti skannattua 

sähköpostilla maaliskuun alkuun mennessä sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

• Kennelpiirin vuosikokous pidetään 26.3., jossa ao. asiapaperit palauttaneilla on vain 

äänioikeus 

 

Mihin kennelpiirissä käytetään vuositilastoilmoitusta? 

• Vuosi-ilmoituslomaketietojen pohjalta yhdistysten toiminta pisteytetään ja mm. 

koiranäyttelyitä pääsee järjestämään yhdistykset, joiden toiminta on aktiivista.  

• Muistakaapa päivittää myös Omakoira-järjestelmään voimassa olevat 

luottamushenkilöt sekä myös jäsenmäärät 

  

Terveisin: Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi, p. 0400 600034 klo 16. 

Jälkeen, kotisivut  www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

 

  

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/ajankohtaista/2020/2020_yhdistyksen_toiminnan_ilmoitus.pdf
mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi
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KENNELPIIRIN VUOSIKELLO 
 

Helmikuussa … 
• Kennelpiirin ansiomerkkianomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille  

• Vuositilasto palautetaan allekirjoitettuna kennelpiirin sihteerille 

 

Maaliskuussa … 
• Omakoira -järjestelmään päivitetään yhdistyksen tiedot ja jäsenmäärät 

(Kennelpiiri poimii kaikki yhteystietonsa Omakoira-järjestelmästä, joten on tärkeää, että siellä 

on oikeat ja ajantasaiset tiedot) 

• Kennelpiirin ansiomerkki anomukset voi anoa myös maaliskuussa, nämä anomukset 

piirihallitus käsittelee huhtikuun kokouksessaan, ne myönnetään Kennelliitossa kesäkuussa 

 

Syyskuussa … 
• On Kennelliiton ansiomerkkien anomisaika, anomukset käsitellään lokakuuden piirihallituksen 

kokouksessa.  

• Näyttelyt anotaan viimeistään syyskuussa (vuonna 2020 anotaan vuoden 2022 ryhmä- ja 

erikoisnäyttelyt) 

• Anomukset (asianmukaisesti allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote) päästä järjestämään 

Sawo Show:n ja KV:n ja KR –näyttelyitä Pohjois-Savossa lähetetään syyskuun loppuun 

mennessä Tuula Laitiselle tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi  

 

Joulukuussa … 
• Muistetaan hakea kaikki avustukset ja kulukorvaukset ao. vuodelta, piirihallitus käsittelee 

nämä aina ao. vuoden puolella viimeistään joulukuun kokouksessaan, näin voidaan turvata, 

että ne kirjautuvat oikealle tilivuodelle. 

 

Sähköpostiosoitteet … 
• Huolehtikaa, että käytössänne on voimassa oleva sähköpostiosoite, ilmoittakaa se 

vuositilastossa sekä päivittäkää Omakoira -järjestelmän ”perustieto” sivulle, näin turvaatte 

Kennelliiton ja Kennelpiirin postin saapumisen perille.  

 

Helmikuun jäsenpostissa saatte  
•    Kennelpiirin vuosikokous pidetään 26.3.2020 Siilinjärvellä Punttisilimässä. 

•    Vuosikokouskutsu ja jäsenmaksulasku lähetetään teille postin kautta helmikuussa.  

•    huolehdittehan jäsenmaksun maksamisesta, se tulee olla maksettu eräpäivään mennessä 

  

Kennelpiirin hallitukselle tuleva posti lähetetään skannattuna 
• kennelpiirin sihteerille osoitteeseen  

sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, tiedustelut p. 0400 600034 klo 16. jälk. / Eija 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/3?newsitem=300
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38
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TAPAHTUMIEN ANOMINEN 
OMAKOIRAAN 
 

 

Kokeen tai kurssin pitoaika Anomukset omakoirassa 

1.1. – 30.4.     30.8. 

1.5. – 31.7.     31.12.   

1.8. – 31.12.    31.3. mm. syksyn kokeet 

 

 

Suomen Kennelliitto on yli 2 000 suomalaisen 
koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaatio 
Jäsenyhdistyksiämme ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, koiratoimintaa harjoittavat 

harrastusyhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat 

yhdistykset ja metsästysseurat. Kennelliiton alaisena jäsenyhdistyksenä yhdistyksellä on 

mahdollisuus mm järjestää virallisia kokeita ja näyttelyitä. Yhdistyksellä on mahdollisuus 

järjestää Kennelliiton virallisia kokeita ja näyttelyitä. 

 

  

https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
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TARJOLLA MEJÄ-TEORIAKOULUTUSTA 
 

Olet lämpimästi Tervetullut MEJÄ-tutuksi päivään 

Aika:   19.4.2020 klo 10.00-n.15.00 

Paikka:  Pohjois-Savon Pystykorvakerhon  

Toimintakeskus Kirsu 

Kumpusentie 304, 71800 Siilinjärvi 

Järjestäjä:  Pohjois-Savon Kennelpiiri ry. 

Kurssin johtavat: Heli Niskanen ja Riikka Kärnä 

Hinta:   30 €/hlö, sis. kurssi materiaalin ja tulo-  

ja väliaika kahvit voileipineen.  

Ei erityisruokavalioita. 

Tilinumero:  Pohjois-Savon Kennelpiiri  

FI03 5482 3720 0031 85 

lisätietoihin "Mejä-tutuksi 2020” 

Eräpäivä:  Heti 

Ennakkoilmoittautumiset: 1.-14.4.2020 

sähköpostilla riikka.karna1@gmail.com 

Riikka Kärnä p. 050 3497889 

Maksukuitti mukaan koulutukseen.  

Tai jos mahdollista niin skannaa ja  

lähetä se sähköpostilla. 

Kurssilla käydään läpi: 

• mitä mejä on 

• hyvä jälkikoiran ohjaaja 

• hyvä jälkikoira 

• koe- ja harjoittelumaaston vaatimukset 

• jäljentekoon tarvittavat välineet 

• koiran ja ohjaajan varustus 

• jäljen teko 

• koiran kouluttaminen jäljelle 

• kokeisiin harjoittelu 

• kokeisiin hakeminen 

• kokeisiin osallistuminen 

• suunnistaminen 

Ota mukaan kurssille: 

• muistiinpanovälineet 

• kompassi 

• mahdollisesti välipalaa (hedelmiä, juomaa jne.) 

• ja rutkasti huumorimieltä!!!! 
 

Lisäksi pyydämme lähettämään lyhyen esittelyn. Kerro 

mm. millainen koira sinulla on? Haluatko osallistua 

kokeisiin, vai pelkäksi omaksi iloksi mejäillä? Entä miten 

mejä on jo sinulle tuttu laji? 

 

Terveisin:  Riikka Kärnä ja Heli Niskanen 

Pohjois-Savon Kennelpiiri 

 

mailto:riikka.karna1@gmail.com
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ANOTUT KOULUTUKSET JA KURSSIT 
 
Näyttelyohjaajien 
järjestämät koulutukset 
 

Kehätoimitsijakurssit 
14.-15.3.2020 Kuopio, osoite ilmoitetaan 

myöhemmin, riippuen osanottajamäärästä, Raj. 

30 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry., 

Kurssin joht: Vähäkoski Sari. Ilm. 13.1.-2.3.2020 

Vähäkoski Sari, 044-333 2487, vahakoski.sari@ 

gmail.com, Osm. 50 € tili FI03 5482 3720 0031 

85, Kuitti mukaan kurssille. Hinta ei sisällä 

lounasta, aamu- ja päiväkahvi sisältyy. 

 

Näyttelytoimikuntien koulutus 
5.5.2020 Kuopio klo 18.00, Kuopion Klassillinen 

lukio, Opistotie 1, Kuopio. Järj. Pohjois-Savon 

Kennelpiiri ry, kurssin johtaa Tuula Laitinen. 

Osm. 0€, Ilm. 30.4. mennessä os. sari.vahakoski 

@pohjois-savonkennelpiiri.fi. 

Kouluttautumisvelvollisuus kaikille vuosien 2020 

ja 2021 näyttelytoimikuntiin kuuluville henkilöille. 

Kennelpiiri tarjoaa tulokahvit 

 

Aluekouluttajan järjestämät 
koulutukset 
Kasvattajan peruskurssi 
6.-7.6.2020 Suonenjoki, Vanha Maamies, 

Jalkalantie 160, 77600 Suonenjoki, Raj. 45 henk. 

Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry, Kurssin joht: 

Paananen Tiina. Ilm. 10.4.-10.5.2020 Paananen 

Tiina, tiina.paananen@ pohjois-savonkennel-

piiri.fi, Osm. 80 € tili FI03 5482 3720 0031 85, 

Ilmoittautuminen vain sähköisesti Omakoira-

järjestelmän kautta, ilmoittautumislinkki avautuu 

kun ilmoittautumisaika alkaa. Järjestelmä näyttää 

vapaat kurssipaikat. Ilmoittautumisen jälkeen 

kuitti maksusta postilla tiina.paananen@pohjois-

savonkennelpiiri.fi. Ilmoittautuminen on sitova 

eikä maksua palauteta ilmoittautumisajan 

päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista. 

Piirikouluttajien 
järjestämät koulutukset 
 

Palkintotuomarikoulutukset 

HIRV, KARH 25.4.2020 Kaavi, Toimintakeskus 

Raukku, Raj. 50 henk. Järj. Koillis-Savon 

Kennelkerho ry, Kurssin joht: Heikkinen Jarno. 

Ilm. 1.3.-22.4.2020 Heikkinen Jarno, 

Lastukoskentie 80, 73770 Säyneinen, 

0451132217, jarnoheikkinen2@luukku.com, 

Osm. 15,00 €, Kurssimaksu sis. Materiaalin ja 

kahvituksen. 

 

KEAJ: 20.2.2020 Kaavi, Toimintakeskus 

Raukku, Raudantie 11 A, Luikonlahti, Järj. Koillis-

Savon Kennelkerho ry, Kurssin joht:Rajavuori 

Jari. Ilm. 30.1.-19.2.2020 Leppänen Kari, +358 

40 1644600, kari.leppanen@icloud.com, Osm. 

10 €, Osm. sisältää sääntökirjan ja kahvit. 

 

Kaveri- ja 
lukukoirakoulutukset 
Kaverikoirakurssi 
18.-19.04.2020 Varkaus. Teoriaosuus la 18.4. ja 

koirien soveltuvuuden arvioinnit su 19.4. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.4.2020 

mennessä. Pirjo Kärki Pohjois-Savon kennelpiirin 

kaverikoiravastaava pirjo.karki@pohjois-

savonkennelpiiri.fi 

 

Kaverikoirakurssi 
29.-30.8.2020 Iisalmi. Teoria la 29.8. ja koirien 

soveltuvuuden arvioinnit su 30.8. Tiedustelut ja 

ilmoittautuminen 15.8.2020 mennessä. Pirjo 

Kärki Pohjois-Savon kennelpiirin 

kaverikoiravastaava pirjo.karki@pohjois-

savonkennelpiiri.fi 

  

mailto:vahakoski.sari@%20gmail.com
mailto:vahakoski.sari@%20gmail.com
mailto:sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:tiina.paananen@%20pohjois-savonkennel-piiri.fi
mailto:tiina.paananen@%20pohjois-savonkennel-piiri.fi
mailto:tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:jarnoheikkinen2@luukku.com
mailto:kari.leppanen@icloud.com
mailto:pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi
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KENNELLIITON KAVERIKOIRA 
TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekku, aloitti Kaverikoirana toimimisena vuonna 2005. Jekku ennätti tehdä pitkän uran kaverikoirana 

ennen menehtymistään syksyllä 2019.  

ennelliiton kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran 

avulla tuodaan iloa ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran 

pitämiseen. Kaverikoiranohjaajat vierailevat eri kohderyhmien luona kuten lasten, 

kehitysvammaisten ja luona. Vierailukohteet voivat olla päiväkodit, erilaiset 

asumisyksiköt, vanhusten palvelutalot, koulut sekä päiväkodit. Kennelliiton kaverikoirat 

tunnistaa työasusta eli oranssista kaverikoirahuivista ja koiranohjaajan nimikyltistä. 

Kaverikoiratoiminnassa on yli 1600 koirakkoa eri puolilla maata ja toiminta on 

jatkuvassa kasvussa. 

oiran tulee olla terve, 2 vuotta täyttänyt ja nauttia vieraiden ihmisten kohtaamisesta. Koiran on 

myös tultava toimeen myös muiden koirien kanssa. Omistajan tunnettava koiransa ja sen tausta 

pennusta asti. Kaverikoirat ovat tavallisia kotikoiria ja niiden omistajat vapaaehtoisia maallikkoja. 

Kaverikoira toiminnassa ei ole kyse ammattimaisesta terapiasta, vaan toiminnan tavoite ihmisten 

ilahduttaminen ja arjen piristäminen. Koiran tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX 

tunnistusmerkittynä.                                                                                              

K 

K 
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averikoiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen, hallittava koiransa kaikissa tilanteissa ja osattava 

ennakoida sen käytöstä. Kaverikoira vierailut tapahtuvat pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pohjois-Savossa on kolme kaverikoira ryhmää: Kuopion Kaverikoirat, Varkauden Kaverikoirat-

Tassukamut ja Ylä-Savon Kaverikoirat. Pohjois-Savossa on noin 200 kaverikoiranohjaa ja 225 

kaverikoiraa, vierailukohteita 132 ja osallistuimme myös 28 tapahtumaan kennelpiirin alueella. 

Kaverikoirat tavoittivat viime vuonna 20671 rapsuttajaa! 

 

 

averikoira toimintaan tarvitaan 

uusia ohjaajia ja koiria kaiken 

aikaa. Uudet koiranohjaajat pääsevät 

mukaan osallistumalla Kennelliiton 

maksuttomalle kaverikoirakurssille. 

Kurssilla ohjaajat saavat tietoa 

asiakasryhmien kohtaamisesta, 

vierailukohteissa toimimisessa sekä 

oman koiran ohjaamisesta vierailulla. 

Kaverikoira toiminta on vapaaehtoista ja 

siitä ei makseta palkkaa. Mikäli olet 

kiinnostunut tuottamaan hyvää mieltä ja 

iloa ihmisille. Ota yhteyttä kennelpiirisi 

kaverikoiravastaavaan, halutessasi voit 

osallistua kaverikoirakoulutukseen 

Kuvat ja teksti: Pirjo Kärki 

Kennelliiton kaverikoiravastaava 

Pohjois-Savon Kennelpiirissä 

 

 

 

 

Kuvassa kaveri- ja lukukoira Hilma  

Kuopion Kaverikoiraryhmästä.  

Kaveri- ja lukukoirat Pohjois-Savossa                                                                                                                                                                                                          

https://www.facebook.com/kaverikoiratpohjoissavossa/?ref=bookmarks 

Kennelliitto kaverikoirat                                                                                                                                                                                                                                  

https://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat 

K 

K 

https://www.facebook.com/kaverikoiratpohjoissavossa/?ref=bookmarks
https://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat
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KENNELLIITON VUODEN SUURIN 
KOULUTUSTAPAHTUMA 
 
Agria Koiraexpo keräsi vantaalle 1.-2. helmikuuta noin  
300 osallistujaa eri puolilta Suomea. 
Päivien aikana kuultiin asiaa muun muassa kennelliiton teemavuoden aiheesta, koirien luonteesta ja 

käyttäytymisestä, koiran kanssa harrastamisesta, metsästyksestä sekä yhdistystoiminnasta. 

 

Koiraharrastajien kokoontumisajot 

Koiraexpo on eräänlainen koiraharrastajien kokoontumisajo, totesi Kennelliiton hallituksen 

puheenjohtaja Harri Lehkonen avauspuheenvuorossaan. Paitsi uuden tiedon saaminen, on 

tapahtumassa tärkeää verkostoituminen. Siksi Koiraexpo tuo vuodesta toiseen yhteen aktiiveja ja 

uusia koiraharrastajia. 

 

Katriina Tiira kertoi koirien käyttäytymisestä ja persoonallisuudesta  
Kasvattaja voi tehdä paljon hyväluonteisten koirien jalostamiseksi. Teemavuoden aiheita avasivat 

viikonlopun aikana eläinten käyttäytymisen tutkijat Katriina Tiira ja Sanni Somppi sekä 

koirankouluttajat Salme Mujunen, Jaana Pohjola, Liisa Tikka ja Emmi Hakio. Luennoilla kerrottiin 

koiran käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä ja käyttäytymistutkimuksesta, sitä, miten tärkeää 

koiranomistajan on oppia lukemaan koiraansa sekä siitä, miten koiraa voi aktivoida ja miten koirien 

käyttäytymisongelmiin voidaan pureutua. 

 

Koiran taustojen tunteminen on tärkeää, sillä noin puolet koiran käyttäytymisestä selittää persoonalla, 

painotti Katriina Tiira. Kasvattaja voi vaikuttaa pentujensa luonteeseen ja käyttäytymiseen 

valitsemalla jalostukseen tasapainoisia, rodunomaisesti käyttäytyviä koiria ja sosiaalistamalla pennut 

hyvin jo pentulaatikossa. 

 

- Suomessa on paljon valveutuneita kasvattajia, jotka tekevät hyvää työtä pentujen 

sosiaalistamiseksi, kehui Tiira. Pennuille voi opettaa paljon asioita, vain mielikuvitus on rajana. 

Kannattaa lähteä siitä, mikä on koiran käyttötarkoitus. 

 

Tietoa ja työkaluja yhdistyksille tarjottiin myös Maarit Päivikkeen tietosuojaluennolla ja 

Kirsi Olan yhdistystoiminnan luennolla, joka oli niin suosittu, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet 

mukaan. 

 

Kennelliitosta näyttelysihteeri Maarika Wallenius kertoi aina ajankohtaisista 

erikoisnäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä asioista ja viestintäpäällikkö Liisa Suoninen siitä, 

miten positiivista tietoa rotukoirista voidaan jakaa erityisesti suurelle yleisölle. 
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Suomen suosituin koirarotu on  

LABRADORINNOUTAJA
Rodun rekisteröintimäärät ovat kasvaneet 

vuonna 2019 entisestään. Kaiken 

kaikkiaan Suomen Kennelliitto rekisteröi 

viime vuonna 45111 koiraa. 

 

Labradorinnoutaja kasvattaa suosiota 

entisestään rikkoen vuosi vuodelta aiempien 

vuosien rekisteröintiennätyksensä. Rotu nousi 

suosituimpien koirarotujen ensimmäiselle sijalle 

vuonna 2010 ja on sen jälkeen pitänyt pintansa. 

Suomen Kennelliitto rekisteröi 2019 vuonna 2307 

labradorinnoutajaa. Määrä kasvoi toissa 

vuodesta 112 koiralla. 

 

- Labradorinnoutaja on kaikkialla yksi 

suosituimmista roduista. Ne ovat sopivan 

kokoisia, mukavaluonteisia ja suhteellisen 

helppohoitoisia, toteaa Suomen Kennelliiton 

hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen rodun 

suosiosta. 

 

Toiseksi kiilasi toissa vuoden kolmas, 

jämtlanninpystykorva, joita rekisteröitiin viime 

vuonna 1424 koiraa. Kolmanneksi tuli 

saksanpaimenkoira 1259 rekisteröinnillä. 

 

Tutut rodut jatkavat muutenkin kymmenen 

suosituimman joukossa. Listalla ei ole toissa 

vuodesta yhtään uutta rotua, mutta sijoitukset 

vaihtelevat. Kultainennoutaja nousi yhden sijan 

viidennestä neljänneksi ja 

shetlanninlammaskoira paransi sijoitustaan 

seitsemänneltä sijalta kuudenneksi. 

 

Suomenlapinkoira on kymmenen 

suosituimman rodun joukossa suurin 

putoaja, jonka rekisteröintimäärät laskivat viime 

vuonna 240 koiralla. Se putosi toiselta sijalta 

viidenneksi. Viidestä kotimaisesta rodusta suurin 

osa mahtuu kymmenen suosituimman joukkoon. 

Suomenlapinkoiran lisäksi suomenajokoira 

sijoittui seitsemänneksi (1046 rekisteröintiä) ja  

 

Karjalankarhukoira kymmenenneksi (758). 

Muut kotimaiset rodut sijoittuvat rekisteröinneissä 

kauemmas kärjestä: kansalliskoiramme 

suomenpystykorva sijalle 12 (660) ja 

lapinporokoira sijalle 45 (278). 

 

-Kärkikymmenikössä suurin huolenaihe on 

ajokoira. Sen suosio on laskenut kymmenessä 

vuodessa puoleen ja 30 vuodessa 

neljännekseen entisestä lukemasta, Lehkonen 

sanoo. 

 

Suosituimpien roturyhmien  

kärki pysyy samana 

Koirarodut jaetaan kymmeneen eri roturyhmään 

käyttötarkoituksen ja ominaisuuksien perusteella. 

Näistä ryhmistä suosituin viime vuonna oli 

pystykorvat ja alkukantaiset koirat, joita 

rekisteröitiin yhteensä 9850 koiraa. Toiseksi 

suurin roturyhmä oli seurakoirat 6939 

rekisteröinnillä. Nämä pysyivät samoina kuin 

vuonna 2018, joskin molempien 

rekisteröintimäärät laskivat hieman. Kolmanneksi 

suurin ryhmä oli noutajat, ylösajavat koirat ja 

vesikoirat 6411 rekisteröinnillä. Pienin roturyhmä 

oli vinttikoirat 736 koiralla. 

 

Kaiken kaikkiaan viime vuonna rekisteröitiin 

45111 koiraa. Määrä on laskenut vuodesta 2018, 

jolloin rekisteröitiin 45704 koiraa. 

 

Koirien rekisteröinti ja tunnistusmerkintä on 

tärkeää siksi, että sen jälkeen koira on 

yksilöitävissä ja sen tiedot pystytään 

yhdistämään omistajan tietoihin. Jos koira 

katoaa, tunnistusmerkitty ja rekisteröity koira voi 

palautua kotiin parhaimmillaan heti löydettäessä. 
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Rekisteröinti helpottaa … 

Rekisteröinti helpottaa myös eläintautien 

torjuntaa, eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja 

ongelmatapauksiin puuttumista. Se auttaa myös 

pentutehtailun torjumisessa, sillä sen avulla 

voidaan seurata nartulla teetettyjen pentueiden 

määrää. Lisäksi se mahdollistaa Kennelliiton 

yleisen jalostusstrategian mukaisen vastuullisen 

jalostuksen valvomisen, sillä jalostuksessa 

käytettävien rekisteröityjen koirien terveys koe- ja 

näyttelytulokset voidaan varmistaa 

jalostustietojärjestelmästä. 

 

 

Suosituimmat rodut 2019 

(suluissa rotujen sijoitus ja 

rekisteröintimäärä vuonna 2018) 

(1) labradorinnoutaja  2307 (2195) 

(3) jämtlanninpystykorva  1424 (1394) 

(4) saksanpaimenkoira  1259 (1210) 

(5) kultainennoutaja  1227 (1174) 

(2) suomenlapinkoira  1224 (1464) 

(7) shetlanninlammaskoira 1071 (1015) 

(6) suomenajokoira   1046 (1151) 

(10) jackrussellinterrieri    864 (826) 

(9) harmaa norjanhirvikoira  802 (846) 

(8) karjalankarhukoira    758 (900)

 

KLIKKAA TUTKIMAAN TAPAHTUMIA 
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx 

 

Valitse ensin haluatko tietoa kokeista, näyttelyistä vai kursseista, valitse sitten aikaväli ja Kennelpiiri.  

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
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KENNELLIITON TIEDOTTEITA 
Yleisohje osallistumisesta kokeisiin, 
kilpailuihin ja testeihin päivitettiin 
 
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.2.2020 
lisäyksen yleisohjeeseen osallistumisoikeudesta 
kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin. Päivitetty ohje 
tulee voimaan heti. 
 
Lisäyksen mukaan koiranohjaajan on 
noudatettava tuomarin antamia ohjeita ja 
käyttäydyttävä moitteettomasti tuomaria, kokeen 
toimitsijoita, muita koiranomistajia, muita 
läsnäolijoita ja läsnäolevia koiria kohtaan. 
Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaisesti 
kennelliiton säännöt ja ohjeet velvoittavat 
kennelliiton alaiseen toimintaan osallistujaa, oli 
hän jäsen tai ei. 
 
Lisätietoja: Jukka Lindholm 
Koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä 
Puh. 050 321 8714 
mailto:jukka.lindholm@kennelliitto.fi 

 

Uusia jäsenyhdistyksiä 
 
Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 
6.2.2020 seuraavat uudet jäsenyhdistykset: 
 
- Eräjärven Erä ry, Ruokolahti 
- Perinteinen Paimennusyhdistys ry, Vantaa 
- Mustinmäen Metsästäjät ry, Leppävirta 
- Sawon Wainu ry, Kuopio 
- Välijoen Metsästysyhdistys ry, Savitaipale. 

 

 

Kennelliiton hallitus täydensi toimikuntien jäseniä ja 

nimesi metsästyskoiratyöryhmän  
 

Kennelliiton hallitus täydensi kokouksessaan 17.1.2020 

hallituksen alaisten toimikuntien jäseniä. Jalostustieteelliseen 

toimikuntaan nimettiin jäseneksi Marina Aaltio, näyttely- ja 

ulkomuototuomaritoimikuntaan Pasi Soininen ja Leila Kärkäs sekä 

nuorisotoimikuntaan Hilde Fredriksson. 

 

Kari Leppänen on valittu luotsaamaan 

Kennelliiton metsästyskoiratyöryhmää 

 
Metsästyskoirarotuja edustavan työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Kari Leppänen. Jäseniksi 

työryhmään nimettiin Petteri Hirvonen, Paula Horne, Pentti Isoviita, Toivo Kangas, Petri Karlsson, 

Antti Korhonen, Esa Kukkonen, Liisa Miettinen, Harri Mäkinen, Vesa Nummi, Timo Nurmiluoto, Antti 

Nuutero, Seppo Saari, Eero Suomus ja Risto Ylitalo. 

 

  

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/tiedotteet/kenneluutiset-12020-lahetetty-uutiskirjeena
mailto:jukka.lindholm@kennelliitto.fi


18 
 

SAVON ERÄMESSUT – ERÄTAIKA 2020  

 

14. Erämessut 24.-26.4.2020 Kuopio-hallissa 
 

Kuopio-hallissa 24.-26.4.2020 järjestettävä Savon Erämessut – Erätaika 2020 – on 

neljännettoista messut. Messujen järjestysvuosi siirtyy nyt parillisille vuosille 

päällekkäisten tapahtumien välttämiseksi. 

 

Tule tutustumaan eräalan viimeisimpiin uutuuksiin. Mukana on kattava joukko 

asiantuntijoita, alan kaikki merkittävät maahantuojat ja kärkimerkit. Kuopio-halli on 

pakattu täyteen kalastusta, metsästystä, retkeilyä, koiraharrastusta, luonnossa 

liikkumista ja erätunnelmaa. Messuilla halutaan jatkossakin tarjota messuvieraille 

viimeisimpiä uutuuksia niin metsästyksen, kalastuksen, retkeilyn kuin 

koiraharrastuksen maailmasta. Lauantaina lapsia viihdyttää Hevisaurus ja 

pomppulinna on avoinna kaikkina päivinä. Sunnuntaina esiintyy Steve’n Seagulls. 

Juontaja-laulaja Mika Lappalainen ja ME -hanuristi Anssi K. Laitinen luovat leppoisaa 

tunnelmaa jokaisena messupäivänä.  

 

Erätaika –messujen järjestäjä on Savon Erämessut Oy, jonka omistavat Pohjois-Savon 

Ajokoirayhdistys ry 60 %:n ja Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry 40%:n 

osakemäärillään. Koiraharrastajia on yhdistyksissä yhteensä noin 1.500 ja jäsenet 

osallistuvat aktiivisesti Erätaika -messujen toteuttamiseen. Toteutus tehdään pääosin 

talkoilla.   

 

Kennelpiirillä on osasto messuilla 
 

Kennelpiirillä on oma osasto, joka poikkeuksellisesti löytyy ulkoalueelta. Uudistamme 

osastoamme ja tuomme osastolle nyt myös koiria, joita voi käydä katsomassa ja 

silittelemässä. Toivomme, että mahdollisimman moni koirista kiinnostunut tulee 

rohkeasti keskustelemaan koiraharrastusmahdollisuuksista kanssamme.  

 

https://www.savoneramessut.fi/
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KOEPÖRSSI 
 
Kanakoirien erikoiskokeen 

vesityö 
9.7.2020 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. 

Saksanseisojien eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen 

Heikki, ilm. 1.1.-8.7. Peltola Jussi, p. 

0405305805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 

30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva 

rajoitus: Max 15 koiraa. 

 

23.7.2020 Kuopio, Rytky, NUO AVO VOI, järj. 

Saksanseisojien eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen 

Heikki, ilm. 1.1.-22.7. Peltola Jussi, p. 

0405305805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 

30,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva 

rajoitus: Max 15 koiraa. 

 

Luolakoirien taipumuskoe 
9.5.2020 Leppävirta, Konnuslahti, , järj. Itä-

Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Tarvainen Tomi, 

ilm. 6.4.-1.5. Tiitinen Katja, p. 0407643224, 

katja.tiitinen @jippii.fi. Osm. 55,00€. Lisät. 

maksu koepaikalla. 

 

30.5.2020 Leppävirta, Konnuslahti, , järj. Itä-

Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Nykänen Seppo, 

ilm. 4.-22.5. Tiitinen Katja, p. 0407643224, 

katja.tiitinen @jippii.fi. Osm. 55,00€. Lisät. 

Koemaksu maksetaan koepaikalla. Koemaksu 

sisältää eläinlääkärimaksun. 

 

Luonnetesti 
9.5.2020 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , 

järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 

Kerkkä Jorma, ilm. 1.1.-10.5. Vuorenmaa 

Tapio, p. 050 5340834, tapio.k@gmail.com. 

Osm. 60,00€ FI5546000010229348 viite 

3155752006. 

 

10.5.2020 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , 

järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 

Kerkkä Jorma, ilm. 1.1.-10.5. Vuorenmaa 

Tapio, p. 050 5340834, tapio.k@gmail.com. 

Osm. 60,00€ FI5546000010229348 viite 

3155752006. 

 

Metsästyskoirien 

jäljestämiskoe 
22.5.2019 Tuusniemi, Soitunmutka 

Koirajärventie 3 Tuusniemi, , AVO VOI, järj. 

Soitun erä-Pojat ry, ylit. Hassinen Markku, ilm. 

29.4.-12.5. Matilainen Jouni, p. 0500-138888, 

jouni.matilainen@nic.fi. Osm. 55,00€ FI19 5482 

0620 0188 91. Raj. osanotto Koiramäärää 

koskeva rajoitus. Lisät. Osanottomaksu 

maksetaan paikan varmistuttua. 

 

3.5.2020 Rautalampi, AVO VOI, järj. 

Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Koistinen 

Tarja, ilm. 16.3.-20.4. Korhonen Sirkka, p. 

0400745313, arosuo@luukku.com. Osm. 

75,00€ FI74 5389 0720 0224 74. 

 

 

9.5.2020 Tervo, AVO VOI, järj. 

Jäljestysyhdistys etumerkki ry, ylit. Ryynänen 

Heikki, ilm. 6.-24.4. Heitto Nina, p. 0442080599, 

nina.heitto @gmail.com. Osm. 60,00€. Raj. 

osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 

jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: 

Maksimissaan 6 koiraa. 

 

15.5.2020 Leppävirta, Leppävirta, , AVO VOI, 

järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Koistinen 

Tarja, ilm. 20.4.-3.5. Kantell Niina, p. 

0443522715, niilo81@gmail.com. Osm. 55,00€. 

Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: 

Iltakoe, max.8 koirakkoa, Etusijalla yhdistysten 

jäsenten koirat. 

 

17.5.2020 Lapinlahti, Piilolanpirtti, , AVO, järj. 

Lapinlahden kennelkerho r.y., ylit. Koistinen 

Tarja, ilm. 3.4.-3.5. Pekkarinen Katariina, p. 

0405102412, katariinapekkarinenkp72 

@gmail.com. Osm. 60,00€ FI24 5158 1520 

0283 22. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva 

rajoitus: Enintään 6 koiraa tuomarille. 

 

21.5.2020 Siilinjärvi, Siilinjärvi ympäristö, , 

AVO VOI, järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. 

Kärnä Riikka, ilm. 20.4.-7.5. Valta Janne, 

Viitamäentie 74, 71760 Ahkionlahti, p. 

0400448830, jvalta@gmail.com. Osm. 55,00€. 

Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 

jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus. 

 

21.5.2020 Kuopio, AVO VOI, järj. Itä-Suomen 

spanielikerho ry, ylit. Juntunen Piia, ilm. 27.4.-

5.5. Leskinen Mari, p. 0405911422, 

mari.leskinen@kolumbus.fi. Osm. 65,00€. Raj. 

osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 

jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. 

Iltakoe. 

 

24.5.2020 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , AVO VOI, 

järj. Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Koistinen 

Tarja, ilm. 27.4.-12.5. Niskanen Heli, p. 

0400783378, niskanen.heli@ gmail.com. Osm. 

40,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva 

rajoitus: Maastot. Lisät. Maksu koepaikalla. Max 

6 koirakkoa. Koiramäärää koskeva rajoitus. 

Jäljenteko velvoite. 

 

Noutajien taipumuskoe 
21.5.2020 Varkaus, järj. Savon nuuskut ry, ylit. 

Varis Taija, ilm. 9.-30.4. Löppönen Tuija, p. 

0400 994 310, tuija.lopponen@hoteloscar.fi. 

Osm. 35,00€ FI03 5482 5420 0098 59 viite 

1041. Raj. osanotto Etusija järjestävän 

yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva 

rajoitus. 

 

Rallytoko 
10.4.2020 Kuopio, Koiramekka, , ALO AVO 

VOI MES, järj. Hukka-Putki ry, ylit. Pirttimaa 

Hannele, ilm. 2.3.-10.4. Juvonen Sanni, p. 044 

373 6880, hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€ 

FI7247863020018475 viite 69999. Raj. 

osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 

jäsenillä: Etusija Hukka-Putki ry:n jäsenillä, 

Koiramäärää koskeva rajoitus: max. 60 

koirakkoa, Etusija nimetyillä roduilla: 

Chihuahua. 

 

10.4.2020 Kuopio, Koiramekka, Siikaranta 13, , 

ALO AVO VOI MES, järj. Hukka-Putki ry, ylit. 

Klingenberg Anna, ilm. 2.3.2020-1.1.1900 

Juvonen Sanni, p. 044 373 6880, 

hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€ 

FI7247863020018475 viite 

69999. Raj. osanotto Etusija järjestävän 

yhdistyksen jäsenillä: Etusija Hukka-Putki ry:n 

jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: max. 

60 koirakkoa.  

 

Rekikoirien kilpailukoe 
29.2.-1.3.2020 Rautavaara, Metsäkartano, , 

SP, järj. Suomalainen siperianhusky seura ry, 

ylit. Tolkkila Kari, ilm. 1.-24.2. Miettinen Toni, p. 

0405614506, info@wolfinitys.com. Osm. 55,00€ 

FI20 5108 0220 0589 60. SM-kilpailu. Lisät.  

Ilmoittautumisen yhteydessä laita sirulista 

koirista koetoimitsijalle. Maksutiedot ilmoitetaan 

myöhemmin. 

 

Tottelevaisuuskoe 
 

23.2.2020 Kuopio, Koiramekka, Siikaranta 13, 

70620 Kuopio, , ALO AVO VOI EVL, järj. Kuopion 

palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. Halmiala Marjo, 

ilm. 20.1.-23.2. Pietikäinen Sanna, p. 0400-

727076, 

sanna. pietikainen1@gmail.com. Osm. 32,00€ 

FI55 4600 0010 2293 48. Raj. osanotto Etusija 

järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija KPSH:n 

jäsenillä , Koiramäärää koskeva rajoitus: Yhden 

tuomarin koe, EVL max. 6 koirakkoa. 

 

18.4.2020 Varkaus, Akonlehdonkuja 15, 78710 

Varkaus, , ALO AVO VOI EVL, järj. Varkauden 

palvelus-Ja seurakoirat, ylit. Nokelainen Anne, ilm. 

21.3.-4.4. Soininen Titta, p. 0407559701, 

toko.varps@gmail.com. Osm. 30,00€ 

FI9155003920034798 viite 1009. 

 

25.4.2020 Kuopio, Pondera-halli, , ALO AVO VOI 

EVL, järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 

Lappalainen Susanna Kaarina, ilm. 25.3.-17.4. 

Waarna Veera, p. 0407599902, 

tokoilmoittautumiset. 

kpsh@gmail.com. Osm. 27,00€ FI55 4600 0010 

2293 48 viite 3020402012. Raj. osanotto 

Koiramäärää koskeva rajoitus: yhden tuomarin 

koe, max 6 EVL koirakkoa. 

 

12.5.2020 Iisalmi, koulutuskenttä Ratapellonkatu, , 
ALO AVO VOI EVL, järj. Iisalmen s.käyttö-Ja 
seurakoirayhd, ylit.Shemeikka Erkki, ilm. 20.4.-5.5. 
Kaurala Marianne, p. 0440660799, 
marianne.kaurala @gmail.com. Osm. 30,00€ FI98 
4600 1020 0525 06. Raj. osanotto Koiramäärää 
koskeva rajoitus: Rajoitettu 15 koirakkoa. 
 

MUUT KOELAJIT PAITSI …LUME, NKM, VAHI, LUO ja PIKA. 

tulokset tallennetaan sähköiseen järjestelmään Omakoira- tai 

Tietokanta – järjestelmien kautta. 

 


