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Tämä lehti sisältää  
KANSIKUVASSA
Kansikuva kirmaavat islannin-
lammaskoirat Merja Korho-
sen Kuopiosta ikuistamana.  
 
NETTILEHTI  
Lehti julkaistaan myös  
nettilehtenä Kennelpiirin  
kotisivuilla osoitteessa. 
http://www.pohjois-
savonkennelpiiri.fi/ 
 
AINEISTO-OHJEET
Tiedotuslehteen tuleva  
aineisto pyydetään  
lähettämään sähköisesti 
osoitteeseen: 
sariholopainen@hotmail.com  
 
Kuvien tulisi olla hyvätasoisia 
ja selkeitä. Kuvia ei tule 
käsitellä etukäteen millään 
tavalla. Kuvat tallennetaan 
jpg tai tiff muotoon.  
 
Tekstit mieluiten doc-
muodossa. Kuvat ja tekstit 
lähetetään aina eri tiedos-
toissa. 
 
Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Toimikunta on 
nimennyt jokaiselle lehdelle 
oman teeman, näin päästään 
kaikki tutustumaan  
laajemmin kennelpiirin  
alueen harrastustoimintaan. 
 
 
SEURAAVA
AINEISTON
JÄTTÖPÄIVÄ
ON 15.5.
2-2017 lehti ilmestyy  
kesäkuussa. Lehdessä julkais-
taan vuosikokouspaketti. 
 
 
 
 

2.   Puheenjohtajan terveiset 
3.   Vuosikokouskutsu ja valtakirja 
5.   Tervastulet – Erämiehen esittely 
7.   Kennelpiirin tehtävät 
9.   Yhdistysten taloudenpito 
13. Kennelpiirin asioita  
14. Näyttelykalenteri 2018 
15. Mitä koiranäyttelyt ovat?   
20. Näyttelyohjaajilta 
22. Koiran Päivä 24.4.2018 Iisalmessa  
24. Kennelliitto tiedottaa  
28. Kurssikalenteri 
29. Koekalenteri 
34. Itä-Suomen Poliisilaitos - eräyhdyshenkilöt 
35. Tärkeät päivämäärät 
36. Tunnistusmerkitsijät ja lainattavat mikrosirulaitteet 
37. Kennelpiirin toimihenkilöt 
39. Toimintakeskus Haakahus  
40. Metsästäjäliiton ohjeet suurpetojen aiheuttamissa kotieläin- ja  
      koiravahingoissa 
 

Kennelpiirin tiedottaja on teidän
apuna kaikessa yhdistyksenne
tiedottamisessa.

Pyytäkää rohkeasti
apua häneltä.

SARI HOLOPAINEN
p. 044 307 8850 klo 16. jälkeen
sariholopainen@hotmail.com
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Puheenjohtajan terveiset  
Puheenjohtajan talviset porinat
Vuodet ovat veljeksiä vaikka sää ja keliolosuhteet
vaihtuvat suuresti. Edellinen talvi oli kovasti vähä-
luminen ja keskiarvoa lauhempi. Loppuvuoden
tietämillä alkanut lumentulo ja pienet pakkaset
kuin karppakelit ovat vaikeuttaneet varsinkin hir-
ven metsästystä. Kokeita on siirretty tai jouduttu
perumaan kokonaan, niin ajavilla kuin pystykor-
vaisilla koirilla.

Puhdasrotuinen koirakanta
Rotukoirakanta Suomessa on kuin peruskallio.
Viimevuonna rekisteröitiin yli 46 000 pentua, saman 
verran kuin edellisenä vuotena. Suurten ikäluokkien 
ansiosta rotukoirien määrä on yli puoli miljoonaa, lisäksi 
rekisteröimättömät monirotukoirat joiden määrä vain 
kasvaa. 

ystykorvaiset on suomalaisten suosituimpia, viime
vuonna syntyi lähes 10 000 pentua joka on noin 20%
kaikista rekisteröinnistä. Labradorinnoutaja on eni-
ten rekisteröity jo viitenä vuotena peräkkäin. Ajo-

koirien määrä laskee edelleen, pentuja syntyi alle kolme-
tuhatta, 6 % rekisteröinnistä. Jämtlanninpystykorva on 
noussut rotutilaston kakkoseksi lähes 1500 pennulla. 

Synny, lisäänny
ja kuole

Eränkävijät ymmärtä-
vät tämän lainalaisuuden. 
Lähes kaikki metsästäjät  
ovat todellisia luonnonsuoje-
lijoita, ymmärtävät että 
luonnon haaskaaminen, tu-
hoaminen johtaa myös ih-
miskunnan tuhoutumiseen.

Tappamistahan vegaaninkin 
eläminen on. Tekopyhyyttä 
on kuvitella, ettei itse py-
hässä eettisyydessään olisi 
syyllistynyt välillisesti tai 
välittömästi toisten lajien 
tappamiseen, meidän maa-
ilma on täynnä tappamista. 
Vegaani, onhan se helppoa 
hymistellä omaa erinomai-
suuttaan, jos ei osaa ajatella 
syitä ja seurauksia kokonais-
valtaisesti, eletään kui-
tenkin kaikki parhaalla 
katsomallaan tavalla, 
toisiamme ymmärtäen. 

arhaimmat Onnittelut 
Teille harrastuksessa 

menestyneille, vastuullista 
ja palkitsevaa elämää koirien 
kanssa. Onnekasta kuluvaa 
kennelvuotta 2018. 

Erkki Savolainen 
Erkki Savolainen,  
puheenjohtaja    
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Vuosikokouskutsu 
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY 
Kuopiossa 25.1.2018  

 

Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksille 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
Siilinjärvellä Punttisilimässä 27 päivänä maaliskuuta 2018 klo 19.00 alkaen. 
Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.00. Kokouksessa käsitel-
lään Kennelpiirin sääntöjen 22 §:ssä mainitut asiat. 

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on 
hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua (31.12.2017) 
ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimin-
takauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä 
äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioi-
keutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilö-
jäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) 
ääntä.  

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen 
valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus 
voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyh-
distystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsus-
sa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- 
ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten 
läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous. 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry  
  - Hallitus 
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VALTAKIRJA 
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRIN VUOSIKOKOUSTA VARTEN 

 

Yhdistys: ________________________________________________________________   ry 

on ______________ kokouksessaan ______.______ 20 ____ valinnut tässä valtakirjassa mainitut 

jäsenensä edustajikseen ja valtuuttaan heidät edustamaan mainittua yhdistystä Pohjois-Savon 

Kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa 27.3.2018. 

Edustajan nimi       

Edustajan nimi       

Edustajan nimi       

Edustajan nimi       

Edustajan nimi       

 

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017 oli     jäsentä 

 
ALLEKIRJOITUKSET: 

 
_________________________ ssa _____________ päivänä     kuuta 2018 
 
 
___________ ________________________      
puheenjohtaja / varapuheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Valtakirja luovutetaan huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna vuosikokoukseen valtakirjojen 
tarkastajille.  
 
 

Muistuttakaa oman lajinne Piirinmestareiden omistajia
kokouksesta! Heitä muistetaan Kennelpiirin vuosikokouksessa
27.3. klo 19.00 alkaen Siilinjärvellä Punttisilimässä.
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Tervastulet 2017 

Erämiehen esittely

Erämies numero 35 lapsuudenkoti sijaitsee
Pohjois-Savonmetsäisessämaalaispitäjäs-
sä. Sijainniltaan lähtökohdat eränkäyntiin
olivat mitä parhaat, sillä riistarikkaat erä-
maat aukenivat lähes kotiportilta. Koti oli
alkujaan erämiehen koti, sillä myös isä
metsästi.

etsästysharrastus alkoi 
erämiehellämme 16 -

vuotiaana. Ensimmäinen ase 
oli yksipiippuinen baikal hau-
likkoa, jolla hän metsästi 
pienriistaa, aina oravasta 
metsoon.  
 

etsästyskumppanina 
oli pystykorvainen 

koira, joka oli syntynyt va-
paan rakkauden hedelmänä, 
emo oli kotikoira, mutta 
isästä ei ollut lainkaan tietoa. 
Joka tapauksessa yhdistelmä 
oli jalostuksellisesti sopiva, 
sillä tuloksena oli oivallinen 
metsäkoira, joka haukkui 
kaiken riistan, aina oravasta 
hirveen. Erämiehemme en-
simmäinen riistasaalis olikin 
komea metsokukko.  
 

irvi teki Pohjois-Savoon 
vahvasti tuloaan 1970-

luvulla, niin myös erämie-
hemme kotikylälle. Hän oli 
puuhaihmisenä oman hir-
viseurueen perustamisessa.  
Myöhemmin hän oli perus-
tamassa samaisesta hir-
viseurueesta metsästysseu-
raa, jonka kunniapuheenjoh-
taja hän nyt on.  
 

irvenmetsästyksessä 
tarvittaisiin hirvikoiraa, 

monirotuisella koiralla oli 
liian monta riistalajia haukut-
tavana. Hirvikoiran haku 
alkoi 1976.  

M

M

H

H
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aikki hirvikoirarodut olivat tuntemattomia, mutta 
aivan sokkona ei erämiehemme halunnut valintaa 

tehdä. Kirjastosta löytyi aineistoa, jossa kerrottiin eri 
roduista ja niiden ominaisuuksista.  

Niinpä koiranhankintamatka suuntautui Etelä-Savon ja 
Karjalan rajamaille, jossa tunnetun kasvattajan kennelis-
sä oli tarjolla useitakin erirotuisia koiranpentuja. Myyjän 
havaittuaan koiranpennun ostajan piilevät metsäs-
tysominaisuudet, hän teki nopeasti ratkaisunsa, hän 
ositti tiettyyn tarhaan ja totesi: minä myyn sinulle aino-
astaan tämän rotuisen koiran. Kaupat myös tehtiin.  

Ensimmäisestä koirasta
tuli hyvä hirvikoira ja käyttövalio
Erämiehemme ensimmäisestä koirasta tuli hyvä hirvi-
koira, käyttövalio ja oli mukana rodun SM-kilpailuissa.  
Rotu oli nyt itsestään selvyys, joka ei enää vaihtunut. Tuli 
uusia koiria. Seuraava narttukoira oli mukana rodun 
narttujen sm-kilpailussa sijoittuen siellä toiseksi. Tuli 
lisää uusia koiria, valiotakin. Oma kasvattikin saavutti 
kaksoisvalion arvon.  

Järjestötyö vei mukanaan
tuli luottamustehtäviä lisää

Koirien ohella alkoi myös mittava järjestötyö. Koetuoma-
ri tuli hänestä jo 1976, ylituomari 1980. Ylituomarina hän 
on toiminut muun muassa kahdessa valtakunnan mesta-
ruusottelussa.  Luottamustehtäviä on tullut lukuisia: 
Paikallisen Pystykorvakerhon tehtävissä, mm. hallituk-
sessa ja sihteerinä, kennelpiirin piirikouluttajana ja tilin-
tarkastajana.  
 

altakunnan tasolla erämiehemme toimi pitkään ro-
tujärjestönsä rotujaostossa, hallituksen jäsenenä 17 

vuotta, jalostusneuvojana reilun vuosikymmenen – ke-
hittäen jalostusneuvonnan lyijykynäasteelta tietokoneel-
le. Hän oli mukana hirvenhaukkukokeiden valtakunnalli-
sessa koulutus- ja sääntötoimikunnassa. Hän toimi myös 
kyseisen rotujärjestön puheenjohtajana kaksi vuotta.  

Kennelliittokin
tuli tutuksi
Suomen kennelliiton jalos-
tustieteellisen toimikunnan 
jäsen hän oli yhdeksän vuot-
ta ja kennelliiton valtuustos-
sa kolme toimikautta.  
 

rämiehemme on saanut 
toiminnastaan tunnus-

tusta. Hänet on palkittu Poh-
jois-Savon Kennelpiirin kul-
taisella ansiomerkillä, Suo-
men kennelliiton kultaisella 
ansiomerkillä ja Suomen 
Pystykorvajärjestön kultaisel-
la ansiomerkillä.  

Tällä hetkellä tarhassa hauk-
kuu nuori karjalankarhukoira 
Molssin Viivi, joka on osoit-
tanut kelpoisuutensa hirvi-
koirana. 

ONNEA!!
Erämies numero 35 on
aktiivisen työelämän
taakseen jättänyt,
Rautavaaran saloilla
erällä kulkeva ja
Kuopiossa asuva
rakennusinsinööri
Uolevi Sirviö.

Erämies julistetaan
perinteisesti Tervastuli –
tapahtumassa, jonka jär-
jestelyissä kennelpiirikin
on mukana. Erämiehen
valinnan suorittaa sitä
varten erikseen perustet-
tu työryhmä.

K
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Kennelpiirin tehtävät   
Suomen Kennelliiton valtuusto on kokouksessaan 16.11.1997hyväksynyt
kaikille Suomessa toimiville Kennelpiireille ohjeet niiden tehtävistä.
 

ohjois-Savon Kennelpiiri on yksi  
Suomen Kennelliiton alaisuudessa  

toimivista 19 kennelpiiristä. Piirin  
jäsenet ovat rekisteröityneitä pohjois-
savolaisia kennelyhdistyksiä joiden sään-
nöissä on maininta kennel-toiminnan har-
joittamisesta. Piirissä on jäsenenä noin 120 
jäsenyhdistystä, joissa yhteensä lähes 12 
000 henkilöjäsentä. Piirin jäsenyhdistykset 
ovat samalla myös Suomen Kennelliiton 
jäsenyhdistyksiä ja saavat jäsenetuna Koi-
ramme-lehden.  
 
Kennelpiiri on alueen korkein elin
Pohjois-Savon Kennelpiiri toimii piiritasolla 
korkeimpana kenneltoiminnan elimenä. 
Helena Sunin sanoja lainatakseni, kennel-
piiri on kennelliitto pienoiskoossa, joka 
hallinnoi alueensa koiratapahtumia ja –
harrastusta. Kennelpiiri on Suomen Ken-
nelliiton jäsenyhdistys. Kennelpiirin tehtä-
vänä on johtaa, kehittää ja valvoa omien 
sääntöjensä ja Kennelliiton antamien oh-
jeiden mukaisesti kenneltoimintaa Pohjois-
Savossa. Valtuuden sille on antanut Ken-
nelliiton valtuusto ja hallitus. Kennelpiirin 
tehtävänä on antaa myös erilaisia lausun-
toja Kennelliitossa ja rotujärjestöissä pää-
tettäviin asioihin sekä monenlaisiin mui-
hinkin pyydettyihin asioihin. Kennelpiiri 
myöntää monet kenneltoiminnassa tarvit-
tavat pätevyydet, kuten esimerkiksi koe-
toimitsija-, kehätoimitsija- ja tuomarikor-
tit.  Kennelpiirin toimintaa johtaa puheen-
johtaja ja hallitus johon kuuluu 12 jäsentä. 
Hallituksella apunaan on sen nimeämiä  
eri toimihenkilöitä, erilajien kouluttajia 
sekä hallituksen alaiset rotujaostot.   

Jäseninä jäsenyhdistykset
 
Kennelpiirissä ei ole henkilöjäseniä vaan 
jäsenistö koostuu alueen koirayhdistyksis-
tä. Jäsenyhdistyksillä on oikeus järjestää 
koirakokeita ja kenneltoiminnan kursseja 
sekä toiminnan niin edellyttäessä olla mu-
kana järjestämässä myös koiranäyttelyitä.  
 
Jäsenyhdistykset nauttivat kennelpiirin 
tarjoamia etuisuuksia, joista mainittakoon 
muun muassa ansioituneiden kenneltoimi-
joiden ja menestyneiden koirien palkitse-
minen sekä kokeiden taloudellinen tuke-
minen.  
 
Kennelliiton hallitus hyväksyy jäsenyhdis-
tyksen jäsenekseen saatuaan kennelpiiriltä 
tarvittavat asiapaperit ja hallituksen puol-
lon. Jäsenanomukseen tarvitaan jäsenyh-
distyksen säännöt, toimi-henkilöluettelo 
osoitteineen ja yhdistysrekisteriote. Jäsen-
asiat käsitellään aina ensin Kennelpiirin 
hallituksessa.  
 
Tehtäviä ohjaa Kennelliitto
 
Kennelliitto on antanut Kennelpiireille 
tehtäväksi työskennellä alueensa kennel-
toiminnan tunnetuksi tekemisen ja koira-
harrastuksen laajentamisen ja tehostami-
sen puolesta. Kennelpiirin tehtävänä on 
myös harjoittaa tiedotus- ja valistustoimin-
taa edustaen ja valvoen oman alueen ken-
neltoiminnan etuja.  

P 
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Tiedottaminen Kennelpiirissä
Pohjois-Savon Kennelpiiri pitää yhteyttä 
jäsenistöönsä toimittamalla Haakahuksia –
tiedotuslehteä, johon kootaan kennelpiirin 
tiedotettavat ja ajankohtaiset asiat. Joka 
lehdellä on oma teema, näin koemme, että 
avarramme lukijoille koiraharrastuksen 
kennelpiirimme monikirjoisuutta. Lehdessä 
julkaistaan myös Kennelliiton tiedotusasi-
oita ja ohjeita.  
 

ehti postitetaan jäsenyhdistysten pu-
heenjohtajille ja sihteereille sekä piiri-

hallituksen jäsenille ja kennelpiirin toimi-
henkilöille myös naapurikennelpiirit, Ken-
nelliitto, tiedotusvälineet sekä sidosryhmät 
saavat lehden. Lehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Kennelpiirillä on myös omat 
kotisivut ja facebook-ryhmä, joita päivite-
tään ahkerasti ja tiedotetaan kennelpiirin 
asioista. Facebook-ryhmässä julkaistaan 
myös alueen koirakokeiden ja -näytte-
lyiden tuloksia.   

Alueen eri tapahtumat

Kennelpiiri päätehtävinä on järjestää, ohja-
ta, tukea sekä valvoa näyttely-, koulutus-, 
koe- ja kilpailutoimintaa alueellaan Kennel-
liiton hallituksen antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Piirihallitus on delegoinut osan 
koulutusten järjestämisestä rotujaostoil-
leen ja jäsenyhdistyksilleen.  

Alueen koulutukset

Kennelpiirin tehtävänä on toteuttaa Ken-
nelliiton antamien ohjeiden ja valtuutuksi-
en puitteissa koetuomarikoulutukset ja 
pätevöinti sekä tehdä tarvittavat esitykset 
ja antaa lausunnot näihin. Kennelpiiri hoi-
taa Kennelliiton antamien ohjeiden mukai-
sesti mm. kasvattajien ja kehätoimitsijoi-
den koulutukset sekä näiden henkilöiden 
pätevöinnin.  

ennelpiirin tehtävänä on myös peruut-
taa henkilöiden pätevyyksiä, jos siihen 

syytä ilmenee. Kennelliitto kouluttaa alue-
kouluttajat, näyttelyohjaajat, nuorisotoi-
minnan kouluttajat sekä kaverikoiravas-
taavat.  

PäätöksentekoKennelpiirissä

Kennelpiiri on alueensa päätöksen tekijä 
lähes kaikissa kennelasioissa. Siksipä sen 
kokouksessa on useasti esillä erilaisia lau-
suntopyyntöjä, joihin hallituksen on otet-
tava kantaa ennen kuin asia lähetetään 
Kennelliittoon tai rotujärjestöön. Kennel-
piirin vuosikokouksessa valitaan Kennellii-
ton valtuusto- ja yleiskokousedustajat, 
joiden tehtävänä on edustaa Kennelpii-
riämme ja huolehtia sen eduista Kennellii-
tossa. Kennelpiirin tehtävänä on myöntää, 
puoltaa tai siirtää toimialueellaan järjes-
tettävät koirakokeet, kurssit, koulutukset, 
kilpailut ja ottelut, joiden hyväksymistä ja 
valvontaa kennelliitto ei ole pidättänyt 
itselleen tai luovuttanut rotujärjestölle tai 
lajiliitoille. 

Kennelpiirissä toimiimonenalan
ammattilaisia toimihenkilöinä

Sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, jäljes-
tysohjaaja, näyttelyohjaaja, aluekouluttaja, 
kennelneuvoja, nuorisotoiminnan koulut-
taja, kaveri- ja lukukoiravastaava. 

Kennelpiirin uusi tilinumero on  
FI0354823720003185 

Piirihallituksen postiluukku:    
Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143,  
71570 Syvänniemi,  
p. 0400 600034 /ilt. klo 16. jälk.
email: sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

L

K
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Yhdistysten taloudenhoito 
Yhdistyksen hyvä taloudenhoito koostuu muutamasta isommasta
osa-alueesta, kun hallintoa ja työnjakoa, suunnittelua ja raportointia, sisäis-
tä valvontaa ja kirjanpitoa hoidetaan yhdistyksessä huolellisesti, niin näillä  
toimenpiteillä on parantava vaikutus hallituksen ja yhdistyksen toiminnassa  
ja hyvinvoinnissa. Yhdistysten taloudenhoidosta määrää monet lait ja ase-
tukset (mm. yhdistyslaki, kirjanpitolaki ja -asetus, yhdistyksen säännöt, yh-
distyksen kokouspäätökset ja sisäiset ohjeet). Siksipä yhdistyksessä talouteen  
liittyviä tehtäviä hoitavien henkilöiden tulee omata perusosaamista ja jonkin  
asteista tieto-taitoa hallinnon tehtävistä.

Hallinto

Hallitukselle annetut tehtävät löytyvät 
yhdistyksen säännöistä ja ne voivat tästä 
syystä erota toisistaan. Yhdistyslaki vel-
voittaa kuitenkin kaikkia yhdistysten halli-
tuksia hoitamaan yhdistyksen asioita huo-
lellisesti. Hallituksen perustehtäviin  
kuuluu vähintään: 
 yhdistyksen edustaminen 
 huolehtia, että kirjanpito on lainmukainen 
 yhdistyksen varoista luotettavalla tavalla 

huolehtiminen 
 laatia ja allekirjoittaa aina tilinpäätös, en-

nen toiminnantarkastajille menoa 
 hallitus / johtokunta hyväksyy uudet jäse-

net, ellei säännöissä muutoin mainita 

Työnjako

Työnjako tarkoittaa yhdistyksen työtehtä-
vien eriyttämistä ja jakamista useamman 
henkilön vastuulle. Yleensä pienissä yhdis-
tyksissä työtehtävien jakaminen on usein 
puutteellista. Tällöin on raportoinnin 
avoimuus hallitukselle ja valvonnasta vas-
taaville, tehtävien kierrätys ja pankkitilin 
käyttöoikeuksien pitäminen ajan tasalla 
tärkeää.  

Esimerkkejä mitä toimia yhdistyksessä 
olisi hyvä jakaa: 

 hankinnat 
 laskujen hyväksyminen sääntöjen 

mukaan 
 kirjanpito 
 palkanlaskenta 
 myyntilaskutus 
 kassan ja pankkitilien hoitaminen 

Suunnittelu
Hallitus laatii talousarvion, jonka yhdistyk-
sen vuosikokous hyväksyy. Arvio on erin-
omainen apuväline hallitustyöskentelyyn, 
hallituksen on hyvä vastuuttaa vastuuhen-
kilöt (vaikkapa toimikuntien puheenjohta-
jat) toimimaan hyväksytyn talousarvion 
puitteissa. Talousarvion pohjana pidetään 
edellisinä vuosina toteutuneita tuloja ja 
menoja, siinä on hyvä huomioida jo tiedos-
sa olevia asioita, mm. jäsenmäärä ja jä-
senmaksut, avustukset, hankinnat jne. 
Talousarvion ei tarvitse aina päätyä nolla-
tulokseen, jos arvio muodostuu jostain 
syystä tappiolliseksi. Talousarvio sisältää 
yleensä tuloslaskelman, ei tasetta. Jos 
rahavarojen riittävyys on kriittisellä tasolla 
yhdistyksessä, hallitus voi laatia avuksi 
talouden seurantaa helpottamaan ns. kas-
sabudjetin, jota kuukausitasolla seurataan.  
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Raportointi
 
Hallituksen kokouksissa käsitellään ja pöy-
täkirjaan liitetään tai kirjataan omaksi 
kohdakseen mm. seuraavia asioita, halli-
tusraportointiin sisältyy ”miten meillä me-
nee”, onko pysytty talousarviossa, ennus-
teet tilikauden lopussa, riittävätkö rahat, 
onko yllätyksiä luvassa, onko korjaaville 
toimenpiteille tarvetta, varainhoidon val-
vonta. Hallitusraportointi, johon voisi kuu-
lua tuloslaskelma, talousarviovertailu, 
tuloennuste, kassatilanne (maksamatto-
mat laskut ja saamisten määrä), kassaen-
nuste, tase ja verbaalinen selostusosuus. 
Tapahtumien toteutumisesta tulee muis-
taa keskustella, todeta osallistujien määrä 
sekä vapaaehtoisten määrä.  
 
Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen  
raportointi jäsenille vuosikokouksessa: 
 miten tilikausi meni 
 toimiko hallitus huolellisesti ja vuosiko-

kouksen päätösten mukaisesti 
 onko toiminnan edellytykset tulevai-

suudella kunnossa 
 

Sisäinen valvonta
 
Hallituksen oleellisiin tehtäviin kuuluu 
hoitaa yhdistyksen taloutta. Toimintaan 
nähden siihen on oltava riittävät valvonta-
resurssit. Sisäistä valvontaa voi toteuttaa: 
 hyväksytään laskut ja maksut ennen 

maksua 
 hyväksytään laskut ja maksut maksa-

tuksen jälkeen, tämän edellytyksenä tu-
lee olla hyvä hallitusraportointi 

 
Vähäisilläkin toimenpiteillä on huomattava 
sisäistä valvontaa ja tiedonkulkua paranta-
va vaikutus, mm. tavaroiden ja palveluiden 
hankkimisessa toimitaan hallituksen  

ohjeiden mukaisesti. Pyydetään hintaver-
tailut ja sovitaan mistä ja millä hinnalla 
hankitaan ja kuka hankkii. Kalusto kirjataan 
kalustoluetteloon. 

Hallituksen jäsenillä on oikeus saada riittä-
vät tiedot laskujen maksamisista suorit-
taakseen valvontatehtävänsä huolellisuus-
velvoitteen mukaisesti. Hallituksen jäsenil-
lä on myös velvollisuus pyytää riittäviä 
tietoja. Hallituksen tulee myös oma-
aloitteisesti olla kiinnostuneita 
 

Kirjanpito
 
Kirjanpito tulee yhdistyksessä järjestää 
hallituksen päätöksen mukaisesti, pääte-
tään kuka hoitaa kirjanpidon, tilitoimisto, 
rahastonhoitaja vai muu kirjanpitotaitoi-
nen henkilö. Kirjanpitoaineistoa säilyte-
tään 10 vuotta ja tositteita 6 vuotta.  
 
Kirjanpidon voi hoitaa paperilla  
tai sähköisesti.  
 
Pienemmissä yhdistyksissä on helpompi ja 
halvempi tapa hoitaa paperilla ja kirjanpi-
tomateriaalin säilytys mapissa, näin ei 
myöskään ole epävarmuutta tositteiden 
säilymisestä tai alkuperäisyydestä.  
 
Varsinkin isommissa yhdistyksissä kirjanpi-
don sähköinen hoitaminen yleistyy kovalla 
vauhdilla, tässä tositteet saadaan sähköi-
sesti ja paperiset tositteet skannataan 
sähköiseen muotoon. Tällöin koko kirjanpi-
tomateriaali on hallituksen jäsenien näh-
tävissä jossain pilvipalvelussa. Näin valvon-
tavastuun hoito helpottuu ja mahdollistaa 
paremman työtehtävien eriyttämisen. 
Pilvipalvelussa säilytettävä kirjanpitoai-
neisto tulee ylläpitovastuullisen muistaa 
ottaa varmuuskopiot riittävän usein. Tämä 
vaatii jo ammattitaitoa ja IT-osaamista.  
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Toiminnantarkastus
Toiminnantarkastus on laillisuusvalvontaa, 
joka suoritetaan pitkälti jäsenien tiedon-
tarpeita varten. Toiminnantarkastaja tar-
kastaa yhdistyksen talouden ja hallinnon 
yhdistyksen toiminnan edellyttämässä 
laajuudessa. He antavat siitä toiminnan-
tarkastuskertomuksen tilinpäätöksen vah-
vistamista päättävälle vuosikokoukselle. 
Toiminnantarkastajat antavat yleensä 
myös tietoja seikoista, jotka voivat vaikut-
taa kokouksessa käsiteltävän asian arvioin-
tiin mm. tilinpäätöksen oikeellisuuteen ja 
vastuuvapauden myöntämiseen hallituk-
sen jäsenille. Toiminnantarkastajilla on 
salassapitovelvollisuus.  
 
Toiminnantarkastuksessa  
tarkastetaan mm: 
 hallinnossa on noudatettu lakeja,  

sääntöjä ja päätöksiä 
 pöytäkirjat ovat allekirjoitettuja ja 

asianmukaisia 
 kirjanpidon lain- ja asiamukaisuus  

(tositteet ja kirjaukset) 
 palkat ja palkkiot on maksettu 

 yhdistyksen sääntöjen, päätösten ja 
ohjeiden mukaisesti 

 jäsenluettelo, jäsenmaksujen laskutus 
sekä seuranta ja tuloutus yhdistyksen 
pankkitilille 

 laskujen hyväksyminen ja maksatus 
 kalustoluettelo 
 pankkitilien käyttö 

 

Jäsenmaksut ja –rekisteri
Jäsenmaksut laskutetaan yleensä tilikau-
den alussa. Internetistä löytyy ilmaisia tai 
hinnaltaan halpoja laskutusohjelmia. In-
ternetistä löytyy myös viitenumerolasku-
reita helpottamaan laskutusta. Jäsenmak-
sut suositellaan kirjattavaksi kirjanpitoon 
maksuperusteisesti, eli ei kirjata jäsenmak-
susaatavia.  
 

Jäsenmaksunsa maksaneista henkilöistä 
pidetään seurantaa, yhdistys voi perustaa 
erillisen pankkitilin jäsenmaksutuloille 
seurantaa helpottamaan varsinkin jos jä-
seniä on yhdistyksessä paljon.  
 
Yhdistyslaki edellyttää jäsenluettelon yllä-
pitämistä. Vain jäsenmaksunsa maksaneilla 
jäsenillä on ääni- ja puheoikeus yhdistyk-
sen vuosikokouksessa tai muissa yleisissä 
kokouksissa. Tämän vuoksi jo jäsenrekiste-
rin ajantasaisuus on erittäin tärkeää. Jos 
säännöissä jäsenyyden säilyttämiselle eh-
tona on jäsenmaksun maksaminen, tulee 
hallituksen vuoden vaihteessa huolehtia 
jäsenien, joiden jäsenmaksu on maksamat-
ta, erottaminen, tästä tehdään pöytäkir-
jaan erillinen pykälä, tätä ei tarvitse kenel-
lekään perustella, perusteeksi riittää jä-
senmaksun laiminlyöminen.   
 

Palkkojen ja palkkioiden
maksaminen
Hallituksen jäsenien palkkioista päätetään 
aina yhdistyksen vuosikokouksessa. Palk-
kiosta peritään ennakonpidätys, joka tilite-
tään valtiolle seuraavan kuukauden 12. 
päivä mennessä. Yhdistyksen tulee rekiste-
röityä tällöin satunnaiseksi tai säännölli-
seksi työnantajaksi, satunnainen työnanta-
ja ei anna kausiveroilmoitusta kuukausina, 
jolloin palkanmaksua ei ole ollut. Yhdistyk-
sen tulee antaa vuosittain ilmoitus makse-
tuista palkoista ja palkkioista sekä verot-
tomista kulukorvauksista verottajalle. Työ-
suhteessa olevan palkasta on yhdistyksen 
maksettava sotumaksu, työeläkemaksu ja 
työttömyysvakuutusmaksu jne. Palkoista ja 
palkkioista on perittävä ennakonpidätys 
verokortin mukaisesti, ilman verokorttia 
ennakonpidätys on 60%.  
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Kulukorvaukset
Yhdistyksen toimintaan osallistuville voi-
daan maksaa kulukorvauksia matkalaskua 
vastaan ja korkeintaan verottajan vahvis-
tamien määrien mukaisesti (ylimenevä osa 
rinnastetaan palkkaan, josta suoritetaan 
ennakonpidätys). Matkakustannusten 
korvauskatto on max. 2000€/vuosi ajettu-
na omalla autolla ja päiväraha max. 20 
päivältä vuodessa. Suositeltavaa on, että 
yhdistyksen vuosikokous vahvistaa periaat-
teet ja periaatteet kerrotaan toiminta- tai 
vuosikertomuksessa sekä yhdistyksellä on 
käytössään matkalasku-/kululaskupohja. 

Pilvipalveluiden
hyödyntäminen
Hallituksella tulisi olla muokkaus- tai luku-
oikeudet aineistoon. Aineisto voisi koostua 
esim. kokouskutsuista, hallituksen pöytä-
kirjat liitteineen, talousraportit, kirjanpito-
raportit, tositteet, tiliotteet ja mahdollises-
ti jäsenluettelo.  

Yhdistyksen jäsenille voisi antaa lukuoi-
keudet johonkin osaan aineistosta, mm. 
tilinpäätökset, vuosikertomukset, toimin-
tasuunnitelmat, talousarviot, yhdistyksen 
vuosikokousten pöytäkirjat.  

Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsen edustaa toimessaan vain 
yhdistystä. Hallituksen jäsen ei saa osallis-
tua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen 
yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa 
yhdistyksen edun kanssa (jääväys). Halli-
tuksen jäsen on aina velvollinen korvaa-
maan vahingon, jonka hän on tahallisesti 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut yh-
distykselle.  

Lisätietoa hyvästä taloudenhoitamisesta 
löydätte internetistä (mm. yhdistystoimi-
jat.fi, prh.fi, vero.fi, taloushallintoliitto.fi).  

  Eija Airaksinen 
Lähteenä käytetty mm.  KoiraExpo 2018: Yrjö Haukatsalo, KTM, 
AuditPlan Oy, tilintarkastusyhteisön luentomateriaalia.  
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Piirin ajankohtaiset asiat 

Kennelpiirin vuositilastot ja toimintailmoitukset
Onhan yhdistyksesi saanut sähköpostia kennelpiiriltä?
Hyvä jäsenyhdistyksen sihteeri, olen lähettänyt sähköpostilla 17.1.2018 teille vuositilas-
tot ja toimintailmoitukset täytettäväksi sekä muutakin tärkeää asiaa kennelpiiristä. Vali-
tettavasti jälleen tänäkin vuonna liian monta sähköpostiviestiä palautui takaisin, koska 
sähköpostiosoite ei ollut toimiva tai voimassa. Jos et ole saanut tätä postia, niin olethan 
yhteydessä, niin lähetän postin uudelleen toimivaan sähköpostiosoitteeseen. T: Eija Airak-
sinen, piirisihteeri, email: sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, p. 0400 600034 klo 16. jälk. 

Yhdistyksen yhteystiedot päivitetään Omakoira
Yhdistyksen sihteeri tai puheenjohtaja tarkastaa ja tarvittaessa korjaa yhdistyksensä 
yhteystiedot suoraan Omakoira-järjestelmään. Yhdistykset merkitsevät myös 
31.12.2017 tilanteen mukaisen jäsenmääränsä järjestelmään. Yhdistyksillä on oikeudet 
hallinnoida omia tietojaan mm. lisätä luottamushenkilöiksi hallituksen jäseniä, tiedotta-
jan jne. Kennelpiiri on ottanut yhteystiedot 1.1.2017 alkaen suoraan Omakoirajärjestel-
mästä mm Tiedotuslehden postitusta varten.  
  

Metsästyskokeiden sovittelukokous
Tänä keväänäkään emme järjestetä erillistä sovittelutilaisuutta, rotujaostot käyvät syksyl-
le anotut kokeet läpi ja tekevät päällekkäisyyksien välttämiseksi tarvittavia ajankohdan 
siirtämisiä. Näistä ollaan kokeen järjestäjään yhteydessä. Arvokokeet (SM, näiden valin-
nat, Piirinmestaruuskokeet, Piiriottelut, KV-kokeet) sijoitetaan ensin ja näihin peilaten 
tehdään ns. normaalien kokeiden siirtämiset pois samoilta koepäiviltä. Kokeet anotaan 
Omakoira-järjestelmän kautta viimeistään 31.3.2018. 
 

Kurssit anotaan Omakoira-järjestelmänkautta
Yhdistykset anovat myös kurssit ja koulutukset Omakoira-järjestelmän kautta. Kennelpiiri 
hyväksyy aina alueensa kurssit ja koulutukset. Kennelpiiri järjestää kehätoimitsijan, kas-
vattajan, ylituomarin, koetoimitsija 1 ja tunnistusmerkitsijän koulutukset, näitä ei yhdis-
tykset voi järjestää. Anominen ei ole hankalaa, koska se tapahtuu samalla periaatteella 
kuin kokeiden ja näyttelyiden anominen.  
 

Kokeiden anominen noudattamalla Kennelliiton
poikkeussääntöä ajalle 1.1.-30.4.
Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää 
alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle. 
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Näyttelykalenteri 2018
Erikoisnäyttelyt:  
 28.01.2018  Kuopio, Jalostuspäivät  

Pohjois-Savon pystykorvakerho  
 25.03.2018  Kuopio Lappalaiskoirat, 

lapinporokoira, suomenlapinkoira, 
ruotsinlapinkoira, Päänäyttely 

 06.05.2018  Siilinjärvi  
Suomen Pystykorvajärjestö, Pohjois-
Savon Pystykorvakerho, Pohjois-
Soisalon Metsästysseura, karjalankar-
hukoira, pohjanpystykorva, suomen 
pystykorva 

 12.08.2018  Siilinjärvi  
Suomen Ajokoirajärjestö, Pohjois-Savon 
Ajokoirayhdistys, SAJ:n rodut 

 25.08.2018  Kuopio  
Pyreneittenmastiffit, erikoisnäyttely 

Ryhmänäyttelyt: 
 19.05.2018  Mehtäkoera Siilinjärvi  

FCI osa5 & osa 6 ja FCI 7 järj. Pohjois-
Savon Ajokoira yhdistys, Pohjois-Savon 
Beagleyhdistys 

 09.06.2018  Kolomenkimppa Keitele FCI 
osa 5 & osa 6  ja 10, järj. Keiteleen Ken-
nelkerho ry, Karttulan Kennelkerho ry, 
Pielaveden Kennelkerho ry  

kuva: Eija Airaksinen 

 30.06.2018  Tuusniemi FCI 1 / 2 ja 5 
järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, Susi-
mäen Eränkävijät ry, Soitun Erä-Pojat 
ry, Pajumäen Hirvimiehet ry,  Mäkijär-
ven Metsämiehet ry, Tuusniemen Met-
sästysyhdistys ry, Tuusjärven-Haurangin 
Erämiehet ry, Juurikkamäen Tapion-
Pojat ry 

 01.07.2018  Tuusniemi ryhmille:  
FCI 3/10 ja 9 järj. Koillis-Savon kennel-
kerho ry, Susimäen Eränkävijät ry, Soi-
tun Erä-Pojat ry, Pajumäen Hirvimiehet 
ry,  Mäkijärven Metsämiehet ry, Tuus-
niemen Metsästysyhdistys ry, Tuusjär-
ven-Haurangin Erämiehet ry, Juurikka-
mäen Tapion-Pojat ry 

Kaikkien rotujen näyttely 
 03.08.2018  Kuopio 

 Sawo Show 2018 – Perjantai 
NORD-voittaja näyttely     
 04.08.2018  Kuopio NORD  

Sawo Show 2018 - Lauantai 
Kansainvälinen näyttely     
 05.08.2018  Kuopio KV  

Sawo Show 2018 – Sunnuntai 

14
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Mitä koiranäyttelyt ovat? 
Lähde: www.kennelliitto.fi, kuvat: Eija Airaksinen 

Koiranäyttelyitten perimmäinen  
tarkoitus on palvella koirien ja-
lostus- ja kasvatustyötä. Näytte-
lyihin voivat osallistua puhdas-
rotuiset rekisteröidyt ja tunnis-
tusmerkityt koirat. Ne ovat myös  
tilaisuuksia, joissa samanhenki-
set koiraharrastajat tapaavat  
toisiaan. Koiranäyttelyt ovat  
erinomaisia paikkoja uusille ja  
vanhoille koiraharrastajille tai  
vasta koiran hankintaa suunnit-
televille nähdä erilaisia koira- 
rotuja.

Mehtäkoera-näyttelyssä eestinajokoirat 
sijoittuivat näyttelyn kolmanneksi  
parhaaksi kasvattajaryhmäksi. 
 

oiranäyttelyt ovat suosittu harrastus ja 
niiden suosio kasvaa edelleen sekä 

Suomessa, että ulkomailla. Suomessa jär-
jestettävien näyttelyiden tiedot julkaistaan 
Suomen Kennelliiton nettisivuilla tapah-
tumakalenterissa sekä Koiramme -
lehdessä. 

Näyttelytyyppejä on erilaisia

Virallisella näyttelyllä tarkoitetaan näytte-
lyä, joka on Suomen Kennelliiton hyväksy-
mä näyttely ja jossa on jaossa sertifikaatit, 
kansainvälisissä näyttelyissä myös CACIBit 
eli kansainväliset sertifikaatit ja NORD-
näyttelyissä NORD-sertit.  
Virallisia näyttelyitä ovat: 
 kansainvälinen koiranäyttely 
 kaikkien rotujen kansallinen koiranäyttely 
 NORD-näyttely 
 ryhmänäyttely 
 erikoisnäyttely 

      
ansainvälisissä ja kaikkien rotujen kan-
sallisissa näyttelyissä arvostellaan aina 

kaikki Suomessa hyväksytyt rodut. Näytte-
ly voi olla yksipäiväinen jolloin kaikki ryh-
mät arvostellaan samana päivänä. Nne 
voivat olla myös kaksi tai useampi päiväisiä 
tapahtumia, jolloin roturyhmät on jaettu 
eri päiville esim. lauantaina ryhmät 
1,3,5,6,8 ja sunnuntaina 2, 4,7,9 ja 10. 
Ryhmänäyttelyissä on vain muutama rotu-
ryhmä ja erikoisnäyttelyissä voi pienimmil-
lään olla vain yksi rotu. Jos siis haluat 
mennä tutustumaan rotuihin ryhmä- tai 
erikoisnäyttelyihin, niin tarkista ensin Ken-
nelliiton tapahtumakalenterista mille ro-
dulle/roduille näyttely on avoin. 
 

pävirallisissa näyttelyissä ei jaeta serti-
fikaatteja eikä niiden tuloksia tallenne-

ta Kennelliiton koirarekisteriin. Epäviralli-
sia näyttelyitä ovat: 
 epävirallinen koiranäyttely – open show 
 pentunäyttely 

K

K
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isäksi Suomessa järjestetään vuosittain 
lukuisia Match Show tapahtumia. Ne 

ovat erinomaisia paikkoja näyttelyharjoit-
teluun. Näistä tapahtumista saa tietoa 
internetistä mm. paikallisten koirakerhojen 
sivuilta ja ilmoitustauluilta. Näihin tapah-
tumiin ei ilmoittauduta etukäteen vaan 
paikan päällä yleensä noin tunti ennen 
Match Shown alkua.  

Kaikki Suomessa järjestettävät näyttelyt 
ovat ns. drive-in näyttelyitä eli koirien ei 
tarvitse olla näyttelypaikalla koko päivää. 
Niiden tulee saapua paikalle hyvissä ajoin 
ennen rodun arvostelun arvioitua alkamis-
aikaa, mutta koirat saavat poistua näytte-
lypaikalta heti arvostelun päätyttyä.  
Lähes kaikkien näyttelyitten aikataulut 
löytyvät internetistä, joten jos olet menos-
sa tutustumaan johonkin tiettyyn rotuun, 
niin tarkista etukäteen aikataulusta mihin 
aikaan ko. rotu on arvostelussa.  

Näyttelyihin osallistuvat koirat ilmoite-
taan johonkin seuraavista luokista: 
 pentuluokka 5 kk- alle 7 kk (vain pentunäyt-

telyissä ja joissain erikoisnäyttelyissä) 
 pentuluokka 7 kk - alle 9 kk 
 junioriluokka 9 kk - alle 18 kk 
 nuortenluokka 15 kk - alle 24 kk 
 avoinluokka alkaen 15 kk 
 valioluokka alkaen 15 kk (koiran tulee olla 

jonkun maan muotovalio) 
 käyttöluokka alkaen 15 kk (koiran tulee 

täyttää ko. rodun käyttöluokkavaatimukset) 
 veteraaniluokka alkaen 8 v 
 kasvattajaluokka (neljän samanrotuisen 

koiran muodostama ryhmä. Koirien on ol-
tava saman kasvattajan kasvattamia tai sa-
malle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle re-
kisteröityjä) 

 jälkeläisluokka (neljä uroksen tai nartun 
samanrotuista jälkeläistä) (vain erikoisnäyt-
telyissä) 

Näyttelyn kulku
Kehään mennään numerojärjestyksessä ja 
luokittain. Luokissa koirat on laitettu aak-
kosjärjestykseen koiran rekisterinimen 
mukaan. Luokat ovat aina samassa järjes-
tyksessä. Jos jossain luokassa ei ole osallis-
tujia, siirrytään seuraavaan luokkaan. Jo-
kaisessa luokassa sijoitetaan enintään nel-
jä koiraa paremmuusjärjestykseen. Ensin 
arvostellaan pentuluokan urokset ja niiden 
jälkeen pentuluokan nartut. Pentuluokissa 
ei käytetä laatuarvostelua vaan kilpailuar-
vostelua. Pennut saavat kirjallisen arvoste-
lun ja ne laitetaan paremmuusjärjestyk-
seen. Tuomari voi halutessaan jakaa kun-
niapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo 
sen arvoisiksi.  
 

rospentujen voittaja kilpailee narttu-
jen voittajan kanssa rotunsa parhaan 

pennun arvosta, mikäli ne molemmat ovat 
saaneet kunniapalkinnon. Voittaja on ro-
tunsa paras pentu (ROP-pentu) ja toinen 
vastakkaisen sukupuolen paras pentu 
(VSP-pentu). 

L
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irallisissa luokissa arvostellaan ensin 
kaikki urokset ja sitten nartut. Luokat 

etenevät järjestyksessä junioriluokka, 
nuortenluokka, avoinluokka, käyttöluokka, 
valioluokka ja veteraaniluokka. Käytössä 
on laatuarvostelu eli jokainen koira saa 
kirjallisen arvostelun ja laatupalkinto osoi-
tetaan värillä. 
 

Laatuarvostelun tulos
osoitetaan seuraavin värein:
 erinomainen – punainen 
 erittäin hyvä – sininen 
 hyvä – keltainen 
 tyydyttävä – vihreä 
 hylkäävä – harmaa 
 ei voida arvostella – ruskea 
 sertifikaatin arvoinen – vaaleanpun.  

 
Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luo-
kittain erinomainen ja erittäin hyvä laatu-
maininnalla palkitut neljä (4) parasta koi-
raa paremmuusjärjestykseen. 4. Tuomari 
voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpai-
luarvostelussa sijoittuneille että muille 
luokassa kilpailleille erinomaisella palkituil-
le koirille sertifikaatin arvoisen (SA).  
 
 
 

Kilpailuarvostelun sijoituksen
osoitetaan seuraavin värein:

 punainen 
 sininen 
 keltainen 
 vihreä 

Näyttelyssä jaettavat
palkintoruusukkeet
ja nauhat:
 sertifikaatti – sinivalkoinen 
 varasertifikaatti – vaalensininen 
 CACIB – valkoinen 
 vara-CACIB – oranssi 
 ROP – punakeltainen 
 VSP – valkovihreä 
 kunniapalkinto – lila 
 Suomen muotovalio - punavihreä 
 NORD-serti - musta-kulta 
 NORD-vara serti - valko-hopea 

 
un kaikki urokset on arvosteltu, seuraa 
paras uros -luokka. Siihen osallistuvat 

koirat, jotka ovat sijoittuneet omassa luo-
kassaan neljän parhaan joukkoon laatu-
maininnalla erinomainen (ERI) ja lisäksi 
tuomari on jakanut SA:n. Näistä tuomari 
valitsee jatkoon neljä koiraa, jotka hän 
sijoittaa paremmuusjärjestykseen.  
Tuomari voi antaa sertifikaatin (SERT) par-
haalle siihen oikeutetulle koiralle, jolla ei 
vielä ole Suomen muotovalion arvoon 
oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifi-
kaatin (VASERT), voi saada toiseksi paras 
koira, jolla ei ole Suomen muotovalion 
arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.  
 
Mikäli kaikki sijoittuneet koirat ovat jo 
Suomen muotovalioita tai niillä on siihen 
oikeuttavat näyttelytulokset, kutsutaan 
kehään takaisin ne paras uros -luokan koi-
rat, jotka voivat kilpailla sertifikaatista tai 
varasertifikaatista.  
 
Nykyisillä säännöillä alle kaksivuotias koira 
voi ottaa vastaan rajattoman määrän serti-
fikaatteja tai varasertifikaatteja. Valionar-
voon oikeuttavat näyttelytulokset täytty-
vät, kun koira on yli kaksivuotias. 
 

V 
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ansainvälisissä näyttelyissä on sertifi-
kaattien lisäksi jaossa kansainvälisiä 

sertifikaatteja CACIBeja ja varaCACIBeja 
(VACA). CACIBista ja VACAsta voivat kilpail-
la koirat, jotka ovat saaneet laatumainin-
nan erinomainen ja SA:n kilpaillessaan 
nuortenluokassa, avoimessa luokassa, 
käyttöluokassa tai valioluokassa. 

NORD-näyttelyissä on
sertifikaatien lisäksi jaossa NORD-
serti ja NORD-varaserti. NORD-
serti jaetaan sukupuolensa par-
haalle ja NORD-vara-serti suku-
puolen toiseksi tulleelle.

 Kun narttujen luokat on arvosteltu sa-
maan tapaan kuin urosten, paras uros 
ja paras narttu kilpailevat rotunsa par-
haan arvosta. Toisesta tulee rotunsa 
paras (ROP) ja toisesta vastakkaisen su-
kupuolen paras (VSP). 

 Myös veteraaneista valitaan rotunsa 
paras veteraani (ROP-vet.) ja vastakkai-
sen sukupuolen paras veteraani (VSP-
vet.). ROP- ja VSP-veteraanin arvosta 
kilpailevat veteraaniluokkien voittajat, 
mikäli ne on palkittu laatumaininnalla 
erinomainen (ERI). Veteraani voi olla 
myös rotunsa paras tai sijoittua paras 
uros/paras narttu -luokissa, mutta pen-
nut eivät osallistu muihin kuin omiin 
pentuluokkiinsa. 

 Rotunsa parhaan valinnan jälkeen on 
kasvattajaluokkien vuoro. Kasvattaja-
luokassa kasvattaja kilpailee neljän kas-
vattamansa samanrotuisen koiran 
muodostamalla ryhmällä, joiden on ol-
tava palkittuja laatumaininnalla erin-
omainen tai erittäin hyvä kyseessä ole-
vassa näyttelyssä.  

 Kasvattajaluokissa ei jaeta laatupalkin-
toja, vaan ne järjestetään paremmuus-
järjestykseen kuten pentuluokissa. Jos 
tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän 
tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän 
voi antaa kunniapalkinnon. Jos paras 
kasvattajaryhmä saa kunniapalkinnon, 
se on rodun paras ryhmä (ROP-kasv.). 

 Iltapäivällä, kun kaikki kehät on saatu 
päätökseen, on ryhmäkilpailujen vuoro. 
Ryhmäkilpailuissa valitaan päivän paras 
veteraani, päivän paras kasvattajaryh-
mä, jokaisen FCI:n roturyhmän paras ja 
lopuksi näyttelyn paras koira.  
 
eteraanin valintaan osallistuvat kaikki 
rotunsa parhaat veteraanit kaikista 

ryhmistä, kasvattajakisaan kaikki rotunsa 
parhaat kasvattajaryhmät. Rotunsa par-
haat koirat kilpailevat sijoituksista ryhmit-
täin. 

Ryhmäkilpailu voittajat
osallistuvat näyttelyn
kauneimmankoiran valintaan
Roturyhmiä on kymmenen. Jokaisen ryh-
män voittaja osallistuu viimeiseksi järjes-
tettävän Best in Shown eli näyttelyn kau-
neimman koiran valintaan. Kaikissa kilpai-
luissa sijoitetaan neljä koiraa tai ryhmää 
paremmuusjärjestykseen. Koiran täytyy 
osallistua kaikkiin luokkiin ja kilpailuihin, 
joihin sillä on oikeus osallistua. Vain näyt-
telytoimikunnan luvalla voi poistua paikal-
ta aikaisemmin. 

K
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Tapahtumat kehässä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehätoimitsijat kutsuvat koirat kehään 
niiden näyttelynumeroilla. Yleensä tuomari 
juoksuttaa ensin kunkin luokan koirat kaik-
ki yhdessä kehän ympäri. Koiria juoksute-
taan kehässä vastapäivään ja koira liikkuu 
esittäjän vasemmalla puolella, jotta tuo-
mari näkee koirien liikkeet paremmin. Sen 
jälkeen hän arvostelee yksitellen jokaisen 
koiran. 
 

rvosteluvuorossa oleva koira viedään 
tuomarin pöydän eteen tai muuhun 

osoitettuun paikkaan siten, että tuomari 
näkee koiran sivulta. Pienemmät rodut 
arvostellaan pöydällä, jonne koiran voi 
nostaa heti, kun se vapautuu edelliseltä. 
Tuomari tutkii koiran, katsoo purennan ja 
tunnustelee koiran rakenteen. Uroksilta 
tarkistetaan kivekset. Koiran tulee sallia 
tutkiminen. Tuomari saattaa kysyä koiran 
ikää. Mikäli tuomari on ulkomaalainen, 
kehätoimitsija auttaa vastaamisessa. Koi-
ran arvosteluun vaikuttavat asiat, esimer-
kiksi lääkärintodistukset, esitetään kehä-
toimitsijalle. 
 
Tämän jälkeen koiraa liikutetaan tuomarin 
ohjeiden mukaan. Koiran on tarkoitus ra-
vata tasaisesti, ei hyppiä ja pomppia tai 
roikkua lahkeessa. Tuomari saattaa pyytää 
juoksuttamaan koiraa kohtisuoraan itses-
tään poispäin ja takaisin tai tekemään 

kolmion, jossa juostaan ensin kehän yhtä 
kulmaa kohti, sitten suoraan toista kulmaa 
kohden ja takaisin tuomarin luo. Näin 
tuomari näkee parhaiten koiran taka-, etu- 
ja sivuliikkeet. Tämä jälkeen tuomari sane-
lee koiran arvostelun kehätoimitsijalle. 
Koiran pitää seistä kauniisti, kylki tuoma-
riin päin. Koiraa ei saa seisottaa liian lähel-
le tuomaripöytää, koska tuomarin on vai-
kea nähdä se kunnolla. Koko arvostelun 
ajan on huolehdittava, että koira on aina 
ohjaajan ja tuomarin välissä. 
 
Kehätoimitsija näyttää viuhkaa, jonka väri 
kertoo koiran saaman laatuarvostelun. 
Arvostelu perustuu rotumääritelmään, ja 
tuomari palkitsee koiran sen mukaan, 
kuinka hyvin hän katsoo sen vastaavan 
sitä. Punainen väri merkitsee rotunsa erin-
omaista edustajaa. Sininen merkitsee erit-
täin hyvää rotunsa edustajaa. Keltainen 
merkitsee hyvää ja vihreä tyydyttävää 
rotunsa edustajaa, tuomarin mielestä kel-
taisen tai vihreän nauhan saaneissa koiris-
sa on joitain virheitä verrattuna rotumääri-
telmään. Näiden koirien kilpailu päättyy 
siinä näyttelyssä ja arvostelun voi noutaa 
kehätoimitsijalta. 
 
Kun kaikki luokan koirat on yksittäisarvos-
teltu, vuorossa on kilpailuluokka. Kilpailu-
luokkaan osallistuvat kaikki luokassaan 
laatumaininnalla erinomainen (punainen) 
palkitut koirat. Myös laatumaininnalla 
erittäin hyvä (sininen) palkitut koirat osal-
listuvat kilpailuluokkaan mikäli erinomai-
sella palkittuja koiria on luokassa vähem-
män kuin neljä. Luokan voi voittaa tai luo-
kassa voi sijoittua laatumaininnalla erittäin 
hyvä (sininen) palkittu koira, mutta nämä 
eivät voi saada SA:ta eivätkä jatka paras 
uros/paras narttu kilpailuun. 
 
Kehätoimitsijat ovat kehässä niin tuomarin 
kuin koiran ohjaajan apuna ja heiltä voi 
kysyä neuvoa koko kehän ajan.

A
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Näyttelyohjaajilta  
Suomen Kennelliitto on yhteistyössä muiden pohjoismaisten kennelliit-
tojen kanssa toteuttamassa uutta koiranäyttelytyyppiä, Pohjoismaisia
sertifikaattinäyttelyitä (Nordic Certificate Show), josta käytetään lyhen-
nettä NORD. Ensimmäiset NORD-näyttelyt järjestetään vuonna 2018.
Suomen ensimmäinen NORD-näyttely on Tampereella toukokuussa ja
Pohjois-Savossa ensimmäinen NORD-näyttely on osa Sawo Show:ta,
lauantaina 4.8.2018.

NORD-näyttelyiden
järjestämisestä
Jokaisella Pohjoismaalla on oikeus järjes-
tää viisi NORD-näyttelyä vuosittain. Kui-
tenkin jokaisen maan tulee järjestää vähin-
tään yksi NORD-näyttely vuodessa. Lisäksi 
jokainen maa voi järjestää yhden näyttelyn 
jokaista 5000 rekisteröityä koiraa kohden. 
On huomioitavaa, että FCI:n kansainväli-
nen näyttely ei voi olla NORD-näyttely ja 
että Pohjoismaiden voittaja -näyttelyn 
tulee olla NORD-näyttely. Uuden näyttely-
tyypin kokeilu kestää 2018-2020 välisen 
ajan ja siltä ajalta järjestäjältä ei peritä 
näyttelyveroa järjestämistään Pohjoismai-
sista sertifikaattinäyttelyistä.  
 

ansallisen kennelliiton tulee anoa 
NORD-näyttelyä Pohjoismaisen Kennel-

unionin työvaliokunnalta viimeistään 31. 
joulukuuta kolme vuotta ennen näyttelyä. 
Työvaliokunnan nimeämä työryhmä koor-
dinoi hakemuksia siten, että näyttelyiden 
päällekkäisyyksiltä vältytään. Erityisesti 
näyttelyiden ajankohta, niiden etäisyys 
toisistaan ja ryhmäjako tulee erityisesti 
ottaa huomioon. Pohjoismaisen Kennel-
unionin sihteeristön tehtävänä on laatia ja 
julkaista hyväksyttyjen NORD-näyttelyjen 
aikataulut. 

Huomioitavaa on, että NORD-näyttelyiden 
luettelot tulee merkitä PKU:n logolla ja 
ilmauksella: ”Pohjoismainen Kennel-
unioni”.  

NORD-näyttelyissä pohjoismaisten tuoma-
reiden osuuden tulee olla vähintään 50 % 
kaikista tuomareista, ja tuomareiden tulee 
olla kolmesta eri Pohjoismaasta. Tuoma-
reille maksetaan korvauksia sen kansalli-
sen kennelliiton sääntöjen ja määräysten 
mukaisesti, jonka alueella näyttely järjes-
tetään.  

NORD-sert
Koska NORD-näyttely ei voi olla FCI:n kan-
sainvälinen näyttely, samassa näyttelyssä 
ei voida jakaa pohjoismaisia sertifikaatteja 
ja kansainvälisiä CACIBeja. NORD-näytte-
lyissä jaetaan kuitenkin aina myös kan-
sallisia sertifikaatteja (Suomessa Suomen 
sert, Ruotsissa Ruotsin sert jne). NORD-
serti voidaan jakaa koiralle, joka on osal-
listunut johonkin kansallisten kennel-
liittojen näyttelysääntöjen mukaisista viral-
lisista luokista: junioriluokka, nuorten 
luokka, käyttöluokka, avoin luokka, valio-
luokka tai veteraaniluokka. NORD-sertejä 
ei siis jaeta pikkupentuluokassa tai pentu-
luokassa. Kaikki Pohjoismaisen Kennel-
unionin tunnustamat rodut saavat vas-
taanottaa NORD-sertin. 

K



21
21 

okaisessa rodussa ja rotumuunnoksessa 
voidaan jakaa vain yksi NORD-sert kulle-

kin sukupuolelle, kennelliittojen kansallis-
ten näyttelysääntöjen mukaisesti. Arvoste-
leva tuomari esittää NORD-sertiä Paras 
uros -/Paras narttu -luokan voittajalle, ja 
Pohjoismainen varasertifikaatti (NORD-
varasert) annetaan toiseksi parhaalle urok-
selle ja nartulle. Kansallinen kennelliitto 
vahvistaa NORD-sertin näyttelyn jälkeen.  

Jos näyttelyn jälkeen käy ilmi, että koiralla 
on jo POHJ MVA -arvo näyttelypäivänä tai 
koiran saavuttamat tulokset mitätöidään, 
siirretään NORD-serti NORD-varasertillä 
palkitulle koiralle, toisin sanoen toiseksi 
parhaalle urokselle/nartulle. NORD-sertiä 
ei koskaan siirretä tämän pidemmälle. 

Pohjoismaiden
muotovalio-titteli
(POHJ MVA)
Uusi Pohjoismaiden muotovalio -titteli 
korvaa nykyisen Pohjoismaisen muotovali-
on arvon. Aiemmin koiran tuli saada kolme 
kansallista muotovalion arvoa Pohjois-
maista saadakseen POHJ MVA-tittelin.  

Nyt vuoden 2018 alusta voimaan tulevien 
sääntöjen mukaan Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa uuden tittelin saa-
miksi säännöt ovat samat: 

 Koiralla tulee olla kansallinen muotovalion 
arvo siinä maassa, jossa se on rekisteröity 

 Koiran tulee saada kolme Pohjoismaista 
sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta, 
kolmelta eri tuomarilta. Sertifikaateista vä-
hintään yksi tulee vastaanottaa 24 kuukau-
den iän jälkeen. 

 Islanti on vapautettu kolmen eri Pohjois-
maan säännöstä maan karanteenimääräys-
ten vuoksi. Sen sijaan kaikki kolme Poh-
joismaista sertifikaattia kolmelta eri tuoma-
rilta voidaan saada Islannissa.  

Uutta POHJ MVA -titteliä hakiessa hake-
mus on toimitettava sen maan kennelliitol-
le, jossa koira on rekisteröity. Jos koira on 
rekisteröity Pohjoismaiden ulkopuolelle, 
tulee hakemus osoittaa sen maan kennel-
liitolle, jossa koira vastaanotti viimeisen 
sertifikaattinsa. 

Siirtymäajan aikana 2018–2020 Pohjois-
maiden muotovalion tittelin uusia ja van-
hoja sääntöjä voidaan käyttää rinnakkain. 
Vanhat tittelisäännöt väistyvät kokonaan 
vuoden 2019 lopussa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että vuoden 2019 loppuun 
saakka voit anoa koirallesi vanhoilla sään-
nöillä titteliä.  

Henna Laitinen
Henna Laitinen, näyttelyohjaaja 

J 
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Koiran Päivä 24.4.2018 
Kennelpiirimme Koiran Päivää
vietetään Iisalmessa

Koiranpäivällä Kennelliitto haluaa muistuttaa ihmisen parhaan ystävän merkityk-
sestä. Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran 
erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Koiranpäivää vietettiin 
ensimmäisen kerran jo vuonna 2007. Kennelliiton tulevaisuustoimikunta mietti 
tuolloin koiran asemaa yhteiskunnassa ja suunnitteli keinoja, joilla koiran tuotta-
mat hyvät asiat saataisiin kaikkien tietoon. Koiranpäivän viettämistä ehdotti toi-
mikunnassa mukana ollut kunniajäsen Pertti Kuopila. Niin valtakunnallista Koiran-
päivää alettiin viettää Pertin päivänä 24.4. 

Tilaisuuden ohjelmasta enemmän lähempänä tapahtumaa: 
Kennelpiirin kotisivuilla: http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/  
Kennelpiirin FB-sivuilla: https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/  

TERVETULOASANKOIN JOUKOIN!
Iisalmen Kennelkerho ja Iisalmen Käyttö ja Seurakoirayhdistys 

Kuva: Eija Airaksinen
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Teemana yhdessä tekeminen 
Valtakunnallista Koiranpäivää viete-
tään jo 12. kertaa. Tänä vuonna päi-
vällä halutaan muistuttaa yhdessä
tekemisen tuomasta hyvinvoinnista
niin koiralle kuin ihmisellekin.
 

hdessä tekeminen on hyvää elämää 
koiran kanssa parhaimmillaan. Mones-

sa lajissa harrastuksen voi viedä aina kilpa-
kentille saakka, mutta ihan tavallinen koti-
koira on oiva harrastuskaveri arjessa puu-
hasteluun. Koiran kanssa tulee huomaa-
mattakin otettua päivittäiset askeleet, 
tutustuttua helposti uusiin ihmisiin ja läh-
dettyä seikkailemaan luontoon. Tärkeintä 
on löytää omannäköinen tapa tehdä ja 
viettää aikaa yhdessä. 

Perinteisten näyttelyiden, kokeiden ja 
kilpailuiden rinnalle on viime vuosina ko-
valla tohinalla noussut esimerkiksi luku- ja 
kaverikoiratoiminnan, rally-tokon ja koira-
tanssin kaltaisia uusia tapoja harrastaa. 
Yhä laajenevasta koiraharrastusten kirjosta 
löytyykin taatusti kaikille sopiva tapa to-
teuttaa itseään, saada uusia tuttavuuksia 
ja nauttia kivasta yhdessä tekemisestä 
parhaan ystävän kanssa. 

utta miten ja mistä löytää juuri se 
itselle kiinnostavin harrastus?  Ken-

nelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä 
ja alueellisia toimijoita, joiden jäseninä 
puolestaan on monenlaisia paikallisia koi-
raharrastus- ja rotuyhdistyksiä. Kennelpii-
rien ja niiden jäsenyhdistysten kautta kaut-
ta onkin helppo saada tietoa oman alueen-
sa koiraharrastusmahdollisuuksista, kokeil-
la uutta ja vaikkapa koota oma lenkkipo-
rukka. Koiranpäivänä kennelpiirit ja erilai-
set yhdistykset ovat perinteisesti järjestä-
neet tapahtumia, joita voidaan järjestää 
pitkin Koiranpäivän viikkoa (23.–29.4.). 
Tiedotamme tapahtumista lähempänä 
Koiranpäivää.  

Koiranpäivää varten Kennelliitto tuottaa 
teemaan liittyvää materiaalia suomeksi ja 
ruotsiksi. Materiaalit julkaistaan Koiran-
päivän verkkosivulla niiden valmistuttua.  
Painettuja materiaaleja voi tilata jo ennak-
koon Kennelliiton viestinnästä viestin-
ta@kennelliitto.fi. Materiaalit valmistuvat 
helmi-maaliskuun vaihteessa. Samasta 
osoitteesta voi kysyä myös lisätietoja.  
Lähde: www.kennelliitto.fi 
Kuvat: Eija Airaksinen 
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Kennelliitto tiedottaa   
Labradorinnoutajan suosiolle ei löydy haastajaa
rotukoirien rekisteröintimäärätpysyvät samoina

 
uomen Kennelliitto rekisteröi viime 
vuonna 46 546 pentua, joka on 300 

pentua enemmän kuin edellisvuonna. Lab-
radorinnoutaja kasvatti edelleen suosio-
taan. Se on ollut suosituin rotu jo kahdek-
san vuotta. Toiseksi suosituimmaksi roduk-
si ylsi jämtlanninpystykorva ja kolmospai-
kan vei suomenajokoira. 

Labradorinnoutaja uusi vuonna 1991 teh-
dyn rekisteröintiennätyksensä 2 125 pen-
nulla. Suurin putoaja kymmenen kärjessä 
on harmaa norjanhirvikoira, jonka suosio 
laski kolme pykälää sijalle 10.  Muuten 
kymmenen kärjessä nähtiin vain yhden 
pykälän muutoksia, eikä ainuttakaan yllä-
tysnimeä. 

Seura- ja kääpiökoiraryhmän rotujen suo-
sio on laskussa. Vielä kymmenen vuotta 
sitten esimerkiksi cavalier kingcharlesin-
spanieli oli kymmenen suosituimman ro-
dun joukossa. Tilastoista selviää myös, että 
suosiotaan ovat kasvattaneet esimerkiksi 
monet vinttikoirat kuten whippet, saksan-
seisojat ja vesikoiraryhmän lagotto romag-
nolo. 

Lapinporokoiran
suosio kasvoi

Suomenajokoira säilytti paikkansa kolmen 
rekisteröidyimmän rodun joukossa, vaikka 
pentuja rekisteröitiin noin 200 vähemmän 
kuin edellisvuonna. Suomenlapinkoirien ja 
karjalankarhukoirien rekisteröinnit laskivat 

noin sadalla yksilöllä. Myös suomenpysty-
korvia rekisteröitiin vähemmän. 

– Vaikka kotimaisten rotujen rekisteröin-
timäärät Suomen itsenäisyyden juhla-
vuonna ovatkin harmillisen matalat, on
kuitenkin hienoa, että lapinporokoira ylsi
omaan ennätykseensä 341 pennulla, tote-
aa Koiramme-lehden päätoimittaja Tapio
Eerola. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna
kotimaiset rodut olivat paljon esillä medi-
assa, rotujen kasvattajille järjestettiin tilai-
suuksia ja roduista jaettiin tietoa tapahtu-
missa eri puolella Suomea.

– Juhlavuoden vaikutukset näkyvät toivot-
tavasti rotujen suosiossa tulevina vuosina.
Kennelliitto jatkaa edelleen aktiivista työtä
kotimaisten rotujen eteen. Olemme esi-
merkiksi mukana Luonnonvarakeskuksen
koordinoimassa hankkeessa muodosta-
massa geenipankkia suomalaisten koiraro-
tujen osalta ja suomenpystykorvaan liitty-
vä eräperinne halutaan mukaan Unescon
kansainväliseen aineettoman kulttuuripe-
rinnön luetteloon, kertoo Kennelliiton
hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

S 
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Suomen suosituimmat
rodut vuonna 2017

Suluissa rotujen rekisteröin-
timäärä vuonna 2016

1. labradorinnoutaja 2125 (2032)
2. jämtlanninpystykorva 1649 (1322)
3. suomenajokoira 1364 (1584)
4. saksanpaimenkoira 1305 (1273)
5. suomenlapinkoira 1181 (1281)
6. kultainennoutaja 1149 (1193)
7. shetlanninlammaskoira 1098 (918)
8. jackrussellinterrieri 929 (876)
9. kääpiösnautseri 908 (762)
10. harmaa norjanhirvikoira 771 (921)

Lue lisää rekisteröinneistä uusimman  
Koiramme-lehden numerosta 1-2/2018  
ja verkkolehden artikkelista. 

Kennelnimen anominen
muuttuu kokonaan
sähköiseksi 

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 
2.2.2018, että kennelnimien anomukset 
otetaan vain sähköisesti vastaan 1.6.2018 
alkaen. Kennelnimianomuksen maksu peri-
tään anomuksen yhteydessä verkkomak-
suna Omakoira-palvelussa.  

ennelliiton verkkosivulla olevasta tulos-
tettavasta kennelnimen anomislomak-
keesta luovutaan. - Jo tällä hetkellä val-

taosa kennelnimistä anotaan sähköisesti, 
kertoo kasvattajatoimikunnan esittelijä Jo-
hanna Kuru. 

Anottaessa kennelnimeä sähköisesti sähköi-
sessä lomakkeessa täytetään kohta, joka 
valtuuttaa Kennelliiton välittämään hakijan 
nimi- ja osoitetiedot kennelnimianomuksen 
yhteydessä kennelnimen myöntävälle kan-
sainväliselle kennelunioni FCI:lle. Kennelni-
men myöntäessään FCI muun muassa tarkis-
taa, ettei päällekkäisiä kennelnimiä ole. Haki-
ja voi itsekin tarkistaa, mitä kennelnimiä 
FCI:n jäsenmaissa on jo käytössä. Lista löytyy 
täältä. 

Kennelnimen siirrot ja haltijan lisäyk-
set tullaan edelleen anomaan kirjalli-
sesti tulostettavalla lomakkeella. 
 

uonna 2016 myönnettiin kaikkiaan 586 
kennelnimeä. Kennelnimeä voi hakea, 
kun on käynyt kennelpiirin järjestämän 

kasvattajan peruskurssin ja allekirjoittanut 
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Sähköi-
nen lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät 
täältä.  - Kennelnimeä anottaessa on tärkeää 
ottaa huomioon, että kasvattajanperuskurs-
sin voimassaoloaika kennelnimeä anottaessa 
on viisi vuotta kurssin suorittamisesta. Koska 
FCI vahvistaa kennelnimen, voi hakuprosessi 
voi olla pitkä, jopa puoli vuotta, kertoo 
Showlinkissä kennelnimianomuksia käsitte-
levä Elina Räisänen. 

Suomessa on tällä hetkellä 9155 sellaista 
aktiivista koirankasvattajaa, jotka ovat kas-
vattaneet ainakin yhden pentueen viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Suomalaisia kennel-
nimiä aina vuodesta 1913 alkaen on koirare-
kisterissä kaikkiaan 31 000. Vanhimmat ken-
nelit, joissa on viimeisen viiden vuoden aika-
na kasvatettu pentue, ovat vuonna 1943 
perustettu.

K
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Eläinsuojelutapaukset saadaankin
pääosin tietoon mediaseurannan
kautta.

– Käräjäoikeuksista pyydetään päätökset 
uutisointien ja joskus myös kennelneuvoji-
en ilmoitusten perusteella. Hallitus lähet-
tää asian kurinpitolautakuntaan lainvoi-
maisen tuomion perusteella, Kiesi kertoo. 
 

urinpitolautakunnan puheenjohtajana 
vuosina 2018–2020 toimii OTK, vara-

tuomari Heikki Vihanta. Marraskuun val-
tuustossa muiksi jäseniksi valittiin äänes-
tyksen perusteella OTM, varatuomari Eeva 
Ahola, OTM, varatuomari Johanna Pelto-
kangas, OTK, varatuomari Marjukka Silo-
lahti, Leena Parviainen, Lauri Rostedt ja 
Martti Mannersuo. Johtotähtenä laaduk-
kaat ja juridisesti kestävät ratkaisut 
 
Kurinpitolautakunnantavoitteena
on, että ratkaisut on tehty
laadukkaasti ja juridisesti
kestävällä tavalla.

– Kurinpitomenettely toimikunnan saa-
masta ilmoituksesta lautakunnan ratkai-
suun vie aikaa. Kurinpitolautakunnalla on 
käsittelyyn hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, 
joiden mukaan asianosaisilta pyydetään 
aina vastineet, joissa he esittävät oman 
näkemyksensä todisteineen, Kiesi kertoo. 
 

euraamuksissa pyritään siihen, että 
samankaltaisissa tapauksissa ne olisivat 

samanlaiset sekä laadultaan että kestol-
taan. Jokainen tapaus on kuitenkin yksilöl-
linen ja seuraamus voi sen vuoksi vaihdel-
lakin. Vuosina 1990–2016 kurinpitolauta-
kunta käsitteli kaikkiaan 487 asiaa, joista 
annettiin yhteensä 531 seuraamusta. Kes-
kimäärin vuoden aikana käsiteltiin 18,7 
asiaa.  

Eniten eli 261 tapauksessa rikottiin rekiste-
riohjetta, näyttely- koe- ja kilpailuohjetta 
(81), eläinsuojelurikoksia todettiin 74 ja 
vakiosopimusrikkomuksia ilmeni 61. 

Viime vuonna lautakunta
kokoontui kertaa ja
käsitteli 22 asiaa.
Eläinsuojelulain tai -asetuksen rikkomuksia 
oli yhdeksän, koiranomistajan ja -haltijan 
perussääntöä rikottiin kahdeksan kertaa 
sekä palkinto- ja ylituomariohjetta ja kas-
vattajasitoumusta molempia neljä kertaa. 
Koirarekisteriohjetta, ulkomuototuomarin 
koulutus- ja pätevöimisohjetta sekä kan-
sainvälisen koiranjalostusliitto FCI:n mää-
räyksiä oli kutakin rikottu kerran. 
 
Yksi käsitellyistä asioista ei antanut aihetta 
toimenpiteisiin. Muissa seuraamuksina oli 
yksi ulkomuoto- ja ylituomarikielto, kaksi 
kertaa kielto toimia kehätoimitsijana tai 
muussa Kennelliiton hyväksymässä tehtä-
vässä, seitsemän huomautusta, 11 rekiste-
röintikieltoa, 11 näyttelykieltoa sekä 14 
koe- ja kilpailukieltoa. Kolme kertaa jäsen 
erotettiin liitosta pysyvästi tai määräajaksi. 
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Kurssikalenteri  
Koetoimitsijan lajikurssi
 
AJOK, BEAJ, KEAJ 
15.8.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 50 
henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 
ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 
Kuivalainen Risto, risto.kuivalainen@ 
gmail.com, Osm. 0 €, Kurssille otetaan 
Kennelliiton jäsenyyden omaavaia koetoi-
mitsija 1 koulutuksen hyväksytysti käyneitä 
henkilöitä. Kurssi toteutuu, jos sille ilmoit-
tautuu vähintään viisi henkilöä. 
www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi  
 
HIRV, KARH 
5.5.2018 Kuopio, Vanulan seurantalo Vi-
tostie 2101 Hiltulanlahti, Raj. 5 henk. Järj. 
Kuopion Seudun Metsästyskoirakerho, 
Kurssin joht: Laukkanen Ari. Ilm. 1.3.-
30.4.2018 Laitinen Matti, 040-554 5602, 
mat.laitinen@gmail.com, Osm. 10 €. 
www.ksmkk.com  
 
Palkintotuomareiden
peruskoulutus
 
AJOK 
25.8.2018 Lapinlahti, Lapinlahden Erämies-
ten maja, Raj. 50 henk. Järj. Lapinlahden 
Kennelkerho r.y., Kurssin joht: Kuivalainen 
Risto. Ilm. Lappalainen Pauli, 0503239048, 
koivukulma@luukku.com, Osm. 0 €.  
 
HIRV 
5.5.2018 Kuopio, Vanulan seurantalo Vi-
tostie 2101 Hiltulanlahti, Raj. 50 henk. Järj. 
Kuopion Seudun Metsästyskoirakerho, 
Kurssin joht: Laukkanen Ari. Ilm. 1.3.-
30.4.2018 Laitinen Matti, 040-554 5602, 
mat.laitinen@gmail.com, Osm. 10 €. 
www.ksmkk.com  

Palkintotuomareiden
jatkokoulutus
AJOK, BEAJ 
15.8.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 150 
henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 
ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 
Kuivalainen Risto, risto.kuivalainen@ 
gmail.com, Osm. 0 €. www.pohjois-
savonajokoirayhdistys.fi  
 
HIRV, KARH 
13.6.2018 Suonenjoki, Männikkö, Kärkkää-
läntie 874, 77600 Suonenjoki, Järj. Suonen-
joen Kennelyhdistys ry, Kurssin joht: Lauk-
kanen Ari. Ilm. Ylönen Ari, 050 493 8259, 
ari4711@gmail.com, Ilmoittautuminen Ari 
Ylöselle spostilla ari4711@gmail.com tai 
puh 050 493 8259.  
 
KEAJ, IAJOK 
10.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 
henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 
ry, Kurssin joht: Leinonen Tarmo. Ilm. Kui-
valainen Risto, risto.kuivalainen@ 
gmail.com, Osm. 0 €. www.pohjois-
savonajokoirayhdistys.fi  
 
Ylituomareiden jatkokoul. AJOK 
11.8.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 
henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., 
Kurssin joht: Rajavuori Jari. Ilm. Kuivalai-
nen Risto, risto.kuivalainen@gmail.com, 
Osm. 0 €. www.pohjois-savonkennelpiiri.fi  
 
KEAJ, IAJOK 
10.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 50 
henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., 
Kurssin joht: Leinonen Tarmo. Ilm. Kuiva-
lainen Risto, risto.kuivalainen@gmail.com, 
Osm. 0 €. www.pohjois-savonkennelpiiri.fi
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 Koekalenteri 1.5. – 31.7. 
viikon hakuajallahaetut kokeet

AJOK 
10.2.2018 Rautalampi, , AJOK, järj. Rautalam-
min kennelkerho ry, ylit. Savolainen Erkki, ilm. 
18.1.-5.2. Aartonen Taisto, p. 0400623514, 
taisto.aartonen@luukku.com. Osm. 35,00€. 
Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: 
Maastot.  

24.2.2018 Kaavi, Toimintakeskus Raukku, , 
AJOK, järj. Koillis-Savon kennelkerho ry, ylit. 
Tolppanen Matti, ilm. 12. -19.2. Hartikainen 
Toivo, p. 0400279593, toivo.hartikainen@ 
pp.inet.fi. Osm. 40,00€ FI26 5482 3720 0126 
65. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoi-
tus: Maastot.

KEAJ 
24.2.2018 Kuopio, Karttula, , KEAJ, järj. Karttu-
lan kennelkerho ry, ylit. Kuivalainen Risto, ilm. 
30.1.-19.2. Venäläinen Eija, p. 0405653451, 
eija_v90@hotmail.com. Osm. 35,00€. Raj. 
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maas-
tot.  

KESÄN KOKEET

Kanakoirien
erikoiskokeenvesityö

8.7.2018 Rautavaara, , NUO AVO VOI, järj. 
Rautavaaran erämiehet r.y., ylit. Moilanen 
Antti, ilm. 1.6.-6.7. Väisänen Tommi, p. 040 
514 5630, tomppav@gmail.com. Osm. 20,00€. 
Lisät. Os.maksu NUO 15€, AVO 20€, VOI 20€. 
Maksu paikan päällä. HUOM! VOI-luokka:oma 
jälkieläin.  

14.7.2018 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. 
Saksanseisojien eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen 
Heikki, ilm. 1.6.-12.7. Peltola Jussi, p. 040 5305 
805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 25,00€.  

28.7.2018 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. 
Saksanseisojien eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen 
Heikki, ilm. 1.6.-26.7. Kirjavainen Risto, 
p. 0405101273, risto.kirjavainen@kuopio.fi. 
Osm. 25,00€ 

Käyttäytymiskoe

15.4.2018 Kuopio, SPL Kuopion kenttä Pahan-
purontiellä, , järj. Spl-Kuopio ry, ylit. Puurunen 
Juha, ilm. 17.1.-8.4. Puurunen Anni, 
p. 0405962571, apuurunen@hotmail.fi. Osm. 
25,00€ FI07 4786 1020 1672 50. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus - enintään ennal-
ta ilmoitettu määrä koiria: Enintään 36 osasuo-
ritusta.  

10.6.2018 Kuopio, Pahanpurontie, , järj. Spl-
Kuopio ry, ylit. Koivulahti Esa, ilm. 26.1.-3.6. 
Puurunen Anni, p. 0405962571, apuurunen@ 
hotmail.fi. Osm. 35,00€ FI07 4786 1020 1672 50. 
Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus - 
enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: 
rajoitus 36 osasuoritusta, Rotuun perustuva 
rajoitus - vain nimetylle rodulle: Vain virka- ja 
saksanpaimenkoirille. IPO-koirat etusijalla. 
Kokeeseen tulee osallistua vähintään 4 k.

Luonnetesti

12.-13.5.2018 Kuopio, Haukkumaja Maaninka, , 
järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 
Kerkkä Jorma, ilm. 7.9.2017-13.5.2018 Rissanen 
Tiina, p. 0503055035, tiina.rissanen@iki.fi. 
Osm. 60,00€ FI55 4600 0010 2293 48 
viite 3020101805.  

19.-20.5.2018 Iisalmi, , järj. Iisalmen s.käyttö-ja 
seurakoirayhd, ylit. Kerkkä Jorma, ilm. 8.-18.5. 
Pekkinen Anne, p. 044 288 3822, 
anne.pekkinen@gmail.com. Osm. 60,00€ 
FI98 4600 1020 0525 06.  
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2.-3.6.2018 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , 
järj. Suomen tsekinpaimenkoirat ry, ylit. Kerkkä 
Jorma, ilm. 19.2.-3.6. Paldan Maarit, p. 
0451225779, maarit1.paldan@gmail.com. 
Osm. 60,00€ FI69 5364 0620 0435 61 viite 
5665. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdis-
tyksen jäsenillä: Etusijalla Suomen tsekin-
paimenkoirat ry:n jäsenten tsekinpaimen-
koirat.  

14.-15.7.2018 Kuopio, Haukkumaja, 
Maaninka, , järj. Suomen snautserikerho ry, 
ylit. Berg Leena, ilm. 1.5.-1.7. Alanen Anu, 
p. 045-1279927, alanenanu@gmail.com. Osm. 
60,00€ FI80 5721 1520 0877 06 viite 171858. 
Raj. osanotto Etusija nimetyillä roduilla: 
Snautserit 13.6 asti.  

Metsästyskoirien jäljestämiskoe

6.5.2018 Rautalampi, Koipiniemi, , AVO VOI, 
järj. Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Muje 
Kari, ilm. 22.3.-22.4. Korhonen Sirkka,            
p. 0400745313, arosuo@luukku.com. Osm. 
70,00€ FI74 5389 0720 0224 74.  

10.5.2018 Siilinjärvi, , AVO VOI, järj. Itä-
Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Juntunen Piia, ilm. 
2.-22.4. Ruotsalainen Ulla, Koivusaarentie 11, 
71890 Hamula, p. 0509192891, ismkme-
ja@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Iltakoe.  

20.5.2018 Kuopio, Lastukoski, , AVO VOI, järj. 
Itä-Suomen spanielikerho ry, ylit. Pyykkönen 
Marja-Maija, ilm. 23.4. -6.5. Leskinen Mari, 
Pekkalantie 49, 70940 Jännevirta, p. +35840 
5911422, mari.leskinen@kolumbus.fi. Osm. 
65,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdis-
tyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: 
Max 6 koirakkoa.  

21.5.2018 Kuopio, Nilsiän ympäristö, , AVO 
VOI, järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Jun-
tunen Piia, ilm. 11.4.-2.5. Valta Janne, Orava-
polku 17, 71720 Käärmelahti, p. 0400448830, 
jvalta@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Iltakoe.  

27.5.2018 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , AVO VOI, järj. 
Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Svan Tuula, 
ilm. 30.4.-14.5. Niskanen Heli, p. 0400783378, 
niskanen.heli@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj. 
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maas-
tot. Lisät. Maksu koepaikalla. Etusija kerhon 
jäsenillä. Koiramäärää koskeva rajoitus. Max 12 
koirakkoa. Tiedustelut iltaisin klo 17.00 jälkeen.  

28.5.2018 Leppävirta, , AVO VOI, järj. Itä-
Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Koistinen Tarja, 
ilm. 1.-18.5. Kantell Niina, p. 0443522715, 
niilo81@gmail.com. Osm. 55,00€.  

2.6.2018 Tervo , Tervo, , AVO VOI, järj. Jäljes-
tysyhdistys etumerkki ry, ylit. Koistinen Tarja, 
ilm. 6.-20.5. Heitto Nina, p. 0442080599,           
nina.heitto@gmail.com. Osm. 60,00€. Raj. osan-
otto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä, 
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 6 koiraa.  

3.6.2018 Leppävirta, Leppävirta, , AVO VOI, järj. 
Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Koistinen Tarja, 
ilm. 1.-20.5. Kantell Niina, p. 044 3522 715, 
niilo81@gmail.com. Osm. 55,00€.  

16.6.2018 Pielavesi, Pielavesi, , AVO VOI, järj. 
Pielaveden kennelkerho ry, ylit. Ryynänen 
Heikki, ilm. 21.5.-3.6. Ruotsalainen Nina, Läh-
detie 4, 72400 Pielavesi, p. 0503603424, 
n_ruotsalainen@hotmail.com. Osm. 50,00€. 
Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 
jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. 
Kennelkerhon mestaruuskoe. Jäsenillä etusija, 
max 10 koirakkoa. Maksu koepaikalla. Jäljen-  
tekovelvoite.  

18.6.2018 Siilinjärvi, Siilinjärven ympäristö, , 
AVO VOI, järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. 
Juntunen Piia, ilm. 9.-30.5. Valta Janne, Orava-
polku 17, 71720 Käärmelahti, p. 0400448830, 
ismkmeja@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osan-
otto Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Ilta-
koe.  
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7.7.2018 Pielavesi, Pielavesi, , AVO, järj. Piela-
veden kennelkerho ry, ylit. Koistinen Tarja, ilm. 
11.-24.6. Ruotsalainen Nina, Lähdetie 4, 72400 
Pielavesi, p. 0503603424, n_ruotsalainen@ 
hotmail.com. Osm. 50,00€. Raj. osanotto Etusi-
ja järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramää-
rää koskeva rajoitus. Lisät. Etusija kerhon jäse-
nillä. max 6 koirakkoa. Maksu koepaikalla. 
Jälkientekovelvoite.  

11.7.2018 Kuopio, Västinniemi, , AVO VOI, järj. 
Jäljestysyhdistys etumerkki ry, ylit. Juntunen 
Piia, ilm. 18.6.-1.7. Juntunen Sari, p. 0500 271 
412, sari.juntunen@savonsanomat.fi. Osm. 
60,00€. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdis-
tyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: 
Max 3 koiraa.  

18.7.2018 Kuopio, Kurkimäki, , AVO VOI, järj. 
Itä-Suomen spanielikerho ry, ylit. Juntunen 
Piia, ilm. 25.6.-9.7. Sormunen Mika, Koivuhar-
junkuja 3, 71480 Kurkimäki, p. 0400507180, 
mika.sormunen@saunalahti.fi. Osm. 65,00€. 
Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen 
jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: Max. 4 
koirakkoa. 

29.7.2018 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , AVO VOI, järj. 
Kiuruveden kennelkerho ry, ylit. Koistinen 
Tarja, ilm. 2.-15.7. Niskanen Heli, p. 0400 783 
378, niskanen.heli@gmail.com. Osm. 50,00€. 
Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: 
Maastot. Lisät. Pitäjänmestaruuskoe. Etusija 
pitäjänmestaruuskokeeseen oikeuttavilla koi-
rakoilla sekä muilla kerhon jäsenillä. Maksu 
koepaikalla. Koiramäärää koskeva rajoitus max 
12 koirakkoa.  

MH-luonnekuvaus

28.-29.4.2018 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, 
järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 
Kerkkä Jorma, ilm. 10.11.2017-29.4.2018 Ha-
kanen Oki, p. 0451373371, oki.hakanen@ 
gmail.com. Osm. 80,00€ FI55 4600 0010 2293 48 
viite 3020101834.  

16.-17.6.2018 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka,  
järj. Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. 
Kerkkä Jorma, ilm. 29.1. -17.6. Kainulainen 
Elina, p. 0505964711, elinakainula@gmail.com. 
Osm. 80,00€ FI55 4600 0010 2293 48 viite 
3020101847.  

28.-29.7.2018 Kuopio, KPSH Haukkumaja, Siilin-
järventie 1291, 71890 Maani, , järj. Suomen 
collieyhdistys r.y., ylit. Kerkkä Jorma, ilm. 9.1.-
14.7. Hakanen Oki, p. 0451373371, 
oki.hakanen@gmail.com. Osm. 100,00€ 
FI4754819320004987 viite 15105. Raj. osanot-
to Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 
Etusija SCYn jäsenillä 13.5. klo 23:59 asti, Etusi-
ja nimetyillä roduilla: Etusija pitkä- ja sileäkar-
vaisilla collieilla 13.5. klo 23:59 asti.  

NoutajienB-metsästyskoe

Noutajien B-metsästyskoe 26.-27.5.2018 Kuo-
pio, Palonurmi, , ALO, järj. Savon nuuskut ry, 
ylit. Turunen Vesa, ilm. 16.4.-7.5. Väätäinen 
Tiina, p. 040 595 1986, tiina.vaatainen@ tahti-
harjun.fi. Osm. 38,00€ FI03 5482 5420 0098 59 
viite 1054. Raj. osanotto Etusija järjestävän 
yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva 
rajoitus.  

9.-10.6.2018 Leppävirta, , VOI, järj. Savon 
nuuskut ry, ylit. Åman Pentti, ilm. 30.4.-21.5. 
Löppönen Tuija, p. 0400 994 310, tuija. loppo-
nen@hoteloscar.fi. Osm. 38,00€ FI03 5482 
5420 0098 59 viite 1054. Raj. osanotto Etusija 
järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää 
koskeva rajoitus. Lisät. Koe on Savon Nuuskut 
ry:n mestaruuskoe.  

7.-8.7.2018 Leppävirta, , AVO, järj. Savon nuus-
kut ry, ylit. Lappalainen Mika, ilm. 28.5.-18.6. 
Innilä Reetta, p. 044 719 7565, reetta. tiilikai-
nen@gmail.com. Osm. 38,00€ FI03 5482 5420 
0098 59 viite 1054. Raj. osanotto Etusija järjes-
tävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää kos-
keva rajoitus.  
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7.-8.7.2018 Leppävirta, , ALO, järj. Savon nuus-
kut ry, ylit. Majuri Pasi, ilm. 28.5.-18.6. Innilä 
Minna-Reetta, p. 044 719 7565, reetta. tiilikai-
nen@gmail.com. Osm. 38,00€ FI03 5482 5420 
0098 59 viite 1054. Raj. osanotto Etusija järjes-
tävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää kos-
keva rajoitus.  
 
7.-8.7.2018 Leppävirta, , VOI, järj. Savon nuus-
kut ry, ylit. Fontell Ari-Pekka, ilm. 28.5.-18.6. 
Innilä Minna-Reetta, p. 044 719 7565, reet-
ta.tiilikainen@gmail.com. Osm. 38,00€ FI03 
5482 5420 0098 59 viite 1054. Raj. osanotto 
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Muu 
määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoe-
sääntöjen edellyttämä oikeus osallistua, Koi-
ramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Koe on Poh-
jois-Savon Kennelpiirin mestaruuskoe. Etusija 
Kennelpiirin alueen koirilla ja järjestävän yhdis-
tyksen jäsenillä.  
 
Noutajien taipumuskoe
7.7.2018 Vieremä, , järj. Savon nuuskut ry, ylit. 
Sihvonen Tapio, ilm. 28.5.-18.6. Hartikainen 
Kirsi, p. 040-759 0149, cheektails@gmail.com. 
Osm. 35,00€ FI03 5482 5420 0098 59 viite 
1041. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdis-
tyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus.  
 
Noutajien Working Test
13.7.2018 Kuopio, Nilsiä, , ALO AVO VOI, järj. 
Varpaisjärven seura- ja käyttökoiraklubi ry, ylit. 
Nevalainen Heikki, ilm. 29.5.-29.6. Porkka Mil-
la, p. 045 872 4359, miltsie@gmail.com. Osm. 
38,00€ FI12 5501 0320 0342 37 viite 
190130720186. Raj. osanotto Etusija järjestä-
vän yhdistyksen jäsenillä: Etusija Varpaisjärven 
seura- ja käyttökoira klubin jäsenillä.  
 
Palveluskoirakoe
10.6.2018 Kuopio, Pahanpurontie, , PASU, 1 2 
3, järj. Spl-Kuopio ry, ylit. Koivulahti Esa, ilm. 
26.1.-3.6. Puurunen Anni, p. 0405962571, 
apuurunen@hotmail.fi. Osm. 35,00€ FI07 4786 
1020 1672 50. Raj. osanotto Koiramäärää kos-
keva rajoitus - enintään ennalta ilmoitettu 
määrä koiria: rajoitus 36 osasuoritusta, Rotuun 
perustuva rajoitus - vain nimetylle rodulle: Vain 
virka- ja saksanpaimenkoirille. IPO-koirat etusi-
jalla. Kokeeseen tulee osallistua vähintään 4 k.  

16.9.2018 Kuopio, Pahanpurontie, , PASU, 1 2 
3, järj. Spl-Kuopio ry, ylit. Kokkonen Jari, ilm. 
27.1.-9.9. Puurunen Anni, p. 040-5962571, 
apuurunen@hotmail.fi. Osm. 35,00€ FI07 4786 
1020 1672 50. Raj. osanotto Koiramäärää kos-
keva rajoitus - enintään ennalta ilmoitettu 
määrä koiria: rajoitus 36 osasuoritusta, Rotuun 
perustuva rajoitus - vain nimetylle rodulle: Vain 
virka- ja saksanpaimenkoirille. IPO-koirat etusi-
jalla. Kokeeseen tulee osallistua vähintään 4 k.  
 
Rallytoko
 
26.5.2018 Iisalmi, , ALO AVO VOI MES, järj. 
Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Linten-
hofer Tytti, ilm. 23.4.-18.5. Niitynpää Pia, p. 
044 0161 737, viiviallu@hotmail.com. Osm. 
23,00€ FI98 4600 1020 0525 06. Raj. osanotto 
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija 
IKSYn jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: 
Enintään 60 koiraa.  
 
Rekikoirien kilpailukoeSM-koe
 
24.-25.3.2018 Rautavaara, Metsäkartano, Met-
säkartanontie 700, , järj. Suomalainen sipe-
rianhusky seura ry, ylit. Tolkkila Kari, ilm. viim. 
11.3. Hamari Sirkka-Liisa, koiralinna@ 
gmail.com. Osm. 55,00€ FI20 5108 0220 0589 
60 viite 37604. SM-kilpailu.  
 
Rekikoirienkäyttökoe
 
3.2.2018 Kiuruvesi, , YLE JOH, järj. Suomen 
samojedinkoirayhdistys r.y., ylit. Bäckman 
Mikael, ilm. 11.12.2017-21.1.2018 Marttila 
Marita, p. 040 5579689, marita.marttila@ 
gmail.com. Osm. 30,00€ FI22 8000 1770 2948 
91 viite 60011. Raj. osanotto Koiramäärää 
koskeva rajoitus: Rajoitettu osanotto enintään 
20 koiraa., Etusija nimetyillä roduilla: Etusija 
samojedinkoirilla 31.12.2017 saakka.. Lisät. 
Etuoikeus samojedinkoirilla 31.12.2017 saakka, 
Kirjalliset Ilmoittautumiset osoitteeseen Marita 
Marttila, Niinimäentie 370, 74700 KIURUVESI 
tai marita.marttila@gmail.com. Tiedustelut: 
Marita Marttila, marita.marttila@gmail.com, 
040 5579689.  
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Spanielien taipumuskoe

10.6.2018 Maaninka, , järj. Itä-Suomen spa-
nielikerho ry, ylit. Kekkonen Janna, ilm. 1.5.-
1.6. Väisänen Minna, p. 040 553 6636, min-
na.vaisanen@kuh.fi. Osm. 45,00€. Raj. osanot-
to Koiramäärää koskeva rajoitus, Etusija järjes-
tävän yhdistyksen jäsenillä.  

Tottelevaisuuskoe

8.5.2018 Iisalmi, Koulutuskenttä, Ratapellonka-
tu 22, , ALO AVO VOI EVL, järj. Iisalmen s. käyt-
tö-Ja seurakoirayhd, ylit. Laakko Tiina, ilm. 
16.4.-7.5. Saastamoinen Tanja, p. 040 561 
0365, tanjasa@netti.fi. Osm. 25,00€ FI98 4600 
1020 0525 06. Raj. osanotto Koiramäärää kos-
keva rajoitus: iltakoe, enintään 15 koiraa. 

Vesipelastuskoe

16.6.2018 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. 
Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Ron-
kainen Heli, ilm. 1.-31.5. Ruuskanen Elvi, p. 040 
8279312, elvi.ruuskanen@pp.inet.fi. Osm. 
35,00€ FI98 4600 1020 0525 06. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 14 
koiraa, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 
Etusija IKSYn jäsenillä.  

17.6.2018 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. 
Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Ron-
kainen Heli, ilm. 1.-31.5. Ruuskanen Elvi, p. 040 
8279312, elvi.ruuskanen@pp.inet.fi. Osm. 
35,00€ FI98 4600 1020 0525 06. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 14 
koiraa, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 
Etusija IKSYn jäsenillä.  

Vinttikoirienajuekoe

22.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Avoinkilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Siivola Jyrki, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia, p. 
0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai
lukalenteri.php?Vuosi=2018.  

Vinttikoirienmaastojuoksu
rhodesiankoirat

21.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Erikoiskilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Kotti-Rantala Seija, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia,   
p. 0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai 
lukalenteri.php?Vuosi=2018.  

Vinttikoirien
maastojuoksukilpailu

21.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Erikoiskilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Kotti-Rantala Seija, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia,   
p. 0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai 
lukalenteri.php?Vuosi=2018. 

Piiriottelu Kolme Repoa

Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
Kennelpiirit kilpailivat ketunajon parem-
muudesta 27.1.2018 Siilinjärvellä Punt-
tisilimässä. Kokeen voitti Pohjois-Savon 
joukkue. Toiseksi tuli Kainuu. Kuvassa on 
voitokas Pohjois-Savon joukkue Vas. Inkeri, 
om. Pertti ja Marjut Säisä, Vieremä, kesk. 
Jahtiluodon Rane, om. Marko Turpeinen, 
Suonenjoki ja oik. Viitajoen Ruuti ja Vesa 
Savolainen, Siilinjärvi.  
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Spanielien taipumuskoe

10.6.2018 Maaninka, , järj. Itä-Suomen spa-
nielikerho ry, ylit. Kekkonen Janna, ilm. 1.5.-
1.6. Väisänen Minna, p. 040 553 6636, min-
na.vaisanen@kuh.fi. Osm. 45,00€. Raj. osanot-
to Koiramäärää koskeva rajoitus, Etusija järjes-
tävän yhdistyksen jäsenillä.  

Tottelevaisuuskoe

8.5.2018 Iisalmi, Koulutuskenttä, Ratapellonka-
tu 22, , ALO AVO VOI EVL, järj. Iisalmen s. käyt-
tö-Ja seurakoirayhd, ylit. Laakko Tiina, ilm. 
16.4.-7.5. Saastamoinen Tanja, p. 040 561 
0365, tanjasa@netti.fi. Osm. 25,00€ FI98 4600 
1020 0525 06. Raj. osanotto Koiramäärää kos-
keva rajoitus: iltakoe, enintään 15 koiraa. 

Vesipelastuskoe

16.6.2018 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. 
Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Ron-
kainen Heli, ilm. 1.-31.5. Ruuskanen Elvi, p. 040 
8279312, elvi.ruuskanen@pp.inet.fi. Osm. 
35,00€ FI98 4600 1020 0525 06. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 14 
koiraa, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 
Etusija IKSYn jäsenillä.  

17.6.2018 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. 
Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Ron-
kainen Heli, ilm. 1.-31.5. Ruuskanen Elvi, p. 040 
8279312, elvi.ruuskanen@pp.inet.fi. Osm. 
35,00€ FI98 4600 1020 0525 06. Raj. osanotto 
Koiramäärää koskeva rajoitus: Enintään 14 
koiraa, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: 
Etusija IKSYn jäsenillä.  

Vinttikoirienajuekoe

22.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Avoinkilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Siivola Jyrki, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia, p. 
0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai
lukalenteri.php?Vuosi=2018.  

Vinttikoirienmaastojuoksu
rhodesiankoirat

21.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Erikoiskilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Kotti-Rantala Seija, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia,   
p. 0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai 
lukalenteri.php?Vuosi=2018.  

Vinttikoirien
maastojuoksukilpailu

21.7.2018 Vieremä, VIEREMÄ, , Erikoiskilpailu, 
järj. Savon seudun vinttikoiraharrastajat, ylit. 
Kotti-Rantala Seija, ilm. 1.5.-14.7. Nikola Tiia,   
p. 0443076496, tiia.nikola@gmail.com. Osm. 
30,00€ FI31 5600 7040 7276 85. Lisät. 
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpai 
lukalenteri.php?Vuosi=2018. 

Piiriottelu Kolme Repoa

Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
Kennelpiirit kilpailivat ketunajon parem-
muudesta 27.1.2018 Siilinjärvellä Punt-
tisilimässä. Kokeen voitti Pohjois-Savon 
joukkue. Toiseksi tuli Kainuu. Kuvassa on 
voitokas Pohjois-Savon joukkue Vas. Inkeri, 
om. Pertti ja Marjut Säisä, Vieremä, kesk. 
Jahtiluodon Rane, om. Marko Turpeinen, 
Suonenjoki ja oik. Viitajoen Ruuti ja Vesa 
Savolainen, Siilinjärvi.  
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Itä-Suomen Poliisilaitos   
Pohjois-Savonmaakunnan eräyhdyshenkilöt
Itä-Suomen poliisilaitos pyytää ilmoittamaan vihjepuhelimeen p. 071 875 6880 tai anta-
maan palautetta sähköpostilla ita-suomi@poliisi.fi suurpetojen (erityisesti susi) piha-
käynneistä. Alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksista tavatuista suurpe-
doista tehdään ilmoitus aina alueen eräyhdyshenkilölle. Ihmisille tai omaisuudelle akuut-
tia uhkaa aiheuttava suurpetoilmoitukset, Hätäkeskukseen p. 112. Itä-Suomen poliisilai-
toksen eräyhdyshenkilöt toimivat metsästykseen ja kalastukseen liittyvissä asioissa ni-
mettyinä asiantuntijayhdyshenkilöinä. Kaikki kansalaiset ja sidosryhmien yhteistyökump-
panit voivat olla erävalvonta-asioissa suoraan yhteydessä heihin. Poliisin toimintatapa 
erävalvonta-asioissa on lähipoliisimainen. 

Pohjois-Savon Poliisilaitoksen
eräyhdyshenkilöt:

Kuopion pääpoliisiasema
Päällystövastaava:
ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen 
Suokatu 44, 70100 Kuopio,  
p. 0295 456 567 ja 050 596 0323,
harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi
varalla: rikoskomisario Mikko Lyytinen
Suokatu 44, 70100 Kuopio, 0295 456 630 ja 
050 572 5115, mikko.lyytinen@poliisi.fi 

Juankoskenpoliisiasema
ylikonstaapeli Eero Jäntti 
Valtion virastotalo, 73500 Juankoski,  
p. 0295 456 726 ja 050 399 8722,
eero.jantti@poliisi.fi
varalla: vanhempi konstaapeli
Herkko Vänttinen
Valtion virastotalo, 73500 Juankoski,
p. 0295 415 253, herkko.vanttinen@poliisi.fi

Kuopion pääpoliisiasema
vanhempi konstaapeli Antti Niemi 
Suokatu 44, 70100 Kuopio, p. 0295 455 013, 
antti.s.niemi@poliisi.fi 
varalla: ylikonstaapeli Erkki Manninen 
Herralantie 1 C, 77600 Suonenjoki, p. 0295 415 
263, erkki.manninen@poliisi.fi 

Suonenjoen poliisiasema
ylikonstaapeli Tapio Kajan 
Herralantie 1 C, 77600 Suonenjoki,  
p. 0295 456 601 ja 050 554 5741,
tapio.kajan@poliisi.fi
varalla:
vanhempi konstaapeli Pauli Markkanen
Herralantie 1 C, 77600 Suonenjoki,
p. 0295 415 263, pauli.markkanen@poliisi.fi 

Varkauden poliisiasema
vanhempi konstaapeli Olavi Mikander 
Pirnankatu 2, 78200 Varkaus,  
p. 0295 456 872 ja 040 867 2246,
olavi.mikander@poliisi.fi
varalla: Ei ole toistaiseksi nimetty. 
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Tärkeät päivämäärät   
Kokeen ja kurssin pitoaika Anomukset Omakoirassa

1.1. – 30.4.  30.8. 
1.5. – 31.7.  31.12. 
1.8. – 31.12. 31.3. 

Kokeet, kurssit, koulutukset anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. 
Piirihallituksen hyväksyttyä tapahtumat, ne siirtyvät sähköisesti  
Koiramme-lehteen ja näkyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.  

Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit pääsevät omilla Omakoira 
tunnuksillaan yhdistyksensä asioita hoitamaan Omakoiraan.  

Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa, sen aineistopäivä on 15.5.2018.
Lehteen kootaan vuosikokousasiat sekä julkaistaan syksyn
koekalenteri.

Haakahuksia –tiedotuslehti julkaistaan myös nettilehtenä
Kennelpiirin kotisivuilla osoitteessa
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

Postin kautta lehti lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja
sihteereille sekä Kennelpiirin toimihenkilöille, myös yhteistyötahot ja
tiedotusvälineet saavat lehden.

Jos jostain syystä et halua saada lehteä niin ilmoitatko tästä
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kennelpiirissä jäsenyhdistysten apuna tiedottamisessa toimii
tiedottaja Sari Holopainen. Hänet voitte kutsua tapahtumiinne jutun-
tekoon tai pyytää tekemään tapahtumistanne lehdistö- ja radiotiedot-
teita. Sarin tavoitatte: sariholopainen@hotmail.com, puh 044 307 8850
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Tunnistusmerkitsijät 
uomessa tunnistusmerkintänä käytetään tatuointia tai mikrosirua. Merkinnän saa koiralle 
oman paikkakunnan eläinlääkäriltä tai tunnistusmerkitsijäksi koulutetulta henkilöltä. Jalostuk-

seen käytettävillä koirilla tunnistusmerkintäpakko alkoi 1.6.2008. Tunnistusmerkintäpakko koskee 
myös ulkomaisia jalostukseen käytettäviä koiria. 

Tunnistusmerkitsijät löytyvät Kennelliiton rekisteristä osoitteesta:  
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/tunnistusmerkitsijat 

Kennelpiirin lukulaitteet ovat lainattavissa:

Iisalmi  
Laitinen Tuula 
Ilvolankatu 38 b 
74120 Iisalmi 
p. 050 512 50 31
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

Kaavi 
Leppänen Kari 
Niemelänmäentie 123 
73600 Kaavi 
p. 040 164 4600
kari.leppanen@icloud.com

Kiuruvesi  
Luttinen Pauli 
p. 017 751 098

Kuopio  
Kati Häyrinen 
Julkulanniementie 2O 39, 
70260 Kuopio 
p. 040 7246259

Savolainen Erkki 
Juontotie 5 D 29 
70150 Kuopio 
p. 0400 934 158
erkki.savolainen@gmail.com

Pekkonen Ismo 
Inkiläntie 10 B 24 
70340 Kuopio 
p. 0400 679 945
ismo.pekkonen@luukku.com

Pielavesi  
Voutilainen Hannu 
Kiukoistentie 21 
72400 Pielavesi 
p. 040 553 39 41

Rautavaara 
Väisänen Tommi 
Karikontie 7 
73900 Rautavaara 
p. 040 514 5630
tommi.vaisanen@meili.fi

Sonkajärvi 
Shemeikka Erkki 
Alamäentie 35 
74300 Sonkajärvi 
p. 0400 815 185
erkki.shemeikka@meili.fi

Suonenjoki 
Kauppinen Pekka 
Petäisentie 115 
77600 Suonenjoki 
p. 0440 575 988
pekka.kauppinen@ppc.inet.fi

Varkaus 
Mustonen Mirva 
Peltomiehenkatu 13 A 2, 
78310 Varkaus 
p. 0400 782 796
mirvam@hotmail.com

Reijo Sallinen 
Aumakatu 1 A 1 
78500 Varkaus 
p. 0400 892 910
repesallinen@gmail.com

Vehmersalmi 
Iivanainen Markku 
Metsäpellontie 139 
71310 Vehmersalmi,  
p. 050 538 31 95

S
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Kennelpiirin toimihenkilöt 
PIIRIKOULUTTAJAT:
Ajokokeet: Risto Kuivalainen 
Riistavesi, p. 0400 916 731  
risto.kuivalainen@gmail.com 
 
Ketunajokokeet:  Veikko Nissinen 
Tuusniemi, p. 0400 139 076 
 
Dreeverit:  
Juha Kantell, Kaavi, p. 040 553 8517 
juha.kantell@gmail.com 
Teuvo Korkalainen, Nilsiä p. 050 372424 
tepi.korkalainen@hotmail.com 
 
Hirvikoirat, HIRV, HIRV-J, KARH:  
Lasse Heikkinen, Siilinjärvi 
p. 044 290 2457, lassemikael@gmail.com  
Ari Laukkanen , Juurikkamäki 
p. 0400 170 998, laukkalan@gmail.com 
Jukka Kauhanen, Varkaus 
 p. 050 330 4908, jukka.kauhanen@hotmail.com 
 
Linnunhaukkukokeet, LINT:  
Juha Sahlström , Iisalmi, p. 0400 752 969 
juha.sahlstrom@gmail.com 
 
Metsästyskoirien jäljestämiskoe, MEJÄ:  
Koulutusvastaava: Heli Niskanen, Kiuruvesi 
p. 0400 783 378, niskanen.heli@gmail.com 
 

KOEANOMUKSIEN
VASTUUHENKILÖT
 
Ajokokeet:  Lea Tuovinen, Maaninka 
p. 050 363 1201 lea.tuovinen@suomi24.fi 
Beaglet: Ismo Pekkonen 
p. 0400 679 945, ismo.pekkonen@luukku.com 
Dreeverit: Juha Kantell 
p. 040 553 8517, juha.kantell@gmail.com 
Hirvikoirat, HIRV, KARH  
Ari Laukkanen,  p. 0400 170 998 
laukkalan@gmail.com 
Kanakoirat: 
Väisänen Tommi, p. 040 514 5630 
tommi.vaisanen@meili.fi 
 

Linnunhaukkukokeet: 
Janne Ryhänen, Kuopio, p. 040 714 9491 
janne.ryhanen@hotmail.com 
 
Luolakoirat (LUT, LUME, LUO, VERI): 
Eija Airaksinen, Syvänniemi, p. 0400 600 034 
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 
 
Metsästyskoirien jäljestämiskoe, MEJÄ: 
Tuija Löppönen, Varkaus, p. 0400 994 310 
 
Noutajat: 
Taru Hiltunen, Toivala, p. 050 3380 778 
 
Agility, Koiratanssi, Palveluskoirat,  
Rallytoko, TOKO, Vinttikoirat:  
Omat lajiliitot 
 
Muut koemuodot: 
Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143 
71570 Syvänniemi, p. 0400 600 034 
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

KOEPÖYTÄKIRJOJEN
TARKASTAJAT:
 
Ajokokeet, AJOK, KEAJ ja IAJOK: 
Hannu Voutilainen, Kiukoistentie 21 
72400 Pielavesi 
Ajokokeet: BEAJ 
Ismo Pekkonen, Inkiläntie 10 B 24, 70340 Kuopio 
Dreeverit: 
Harri Arola, Kuveniementie 5, 70800 Kuopio,  
Hirven- ja karhunhaukkukokeet:  
Marja-Helena Ilvonen, Rasinkankaantie 91 
43220 Mahlu 
Kanakoirat: 
Väisänen Tommi, Karikontie 7, 73900 Rautavaara 
Linnunhaukkukokeet, LINT: 
Juha Sahlström , Salmenrannantie 93 D 
74520 Iisalmi 
Luolakoirat (LUT, LUME, LUO, VERI): 
Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143 
71570 Syvänniemi 
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MÄAJ: Mikko Lappalainen  
Luveniementie 71, 72100 Karttula 
Metsästyskoirien jäljestämiskoe, MEJÄ: 
Riikka Kärnä, Sirkkusentie 12, 70340 Kuopio 
Noutajat: Tuija Hukkanen 
Kalevalankatu 11 76100 Pieksämäki 
Paimennuskokeet: Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi 
Rekikoirakokeet: Tuula Laitinen,  
Ilvolankatu 38 b, 74120 Iisalmi 
Spanielien kokeet: Eija Airaksinen,  
Saarisenraitti 143, 71850 Syvänniemi 
Vesipelastus, VEPE:  Tuula Laitinen 
Ilvolankatu 38 b, 74120 Iisalmi 

Agility, Koiranssi, Palveluskoirat,  
Rallytoko, TOKO Vinttikoirat: 
Omat lajiliitot 

Muut koemuodot: Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi 

PALKINTOTUOMARIKORTIT:
AJOK ja KEAJ: Matti Karppinen 
Aapontie 6, 74200 Vieremä 
BEAJ: Ismo Pekkonen 
Inkiläntie 10 B 24, 70340 Kuopio 

Kuva: Eija Airaksinen 

DRAJ ja DKAJ: Vuokko Kantell 
Meijerintie 5, 71200 Tuusniemi,  
HIRV, KARH, HIRV-J:  Markku Heikkinen 
Korosmäentie 11, 71640 Talluskylä 
LINT: Juha Sahlström 
Salmenrannantie 93 D, 74520 Iisalmi 

Agility, Koiratanssi, Palveluskoirat,  
Rallytoko, TOKO, Vinttikoirat: 
Omat lajiliitot 
Muut koemuodot: Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi 

KOETOIMITSIJA-,OHJAAJA-
JA KEHÄTOIMITSIJAKORTIT:
Kehätoimitsijakortit: 
Tuula Laitinen, Ilvolankatu 38 b, 74120 Iisalmi 
Agility, Koiratanssi, Palveluskoirat,  
Rallytoko, TOKO, Vinttikoirat: 
Omat lajiliitot 

MUUT koetoimitsijakortit 
Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143 
71570 Syvänniemi  

PETOYHDYSHENKILÖT:

www.riista.fi 
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Metsästäjäliiton ohjeet  
Suurpetojen aiheuttamissa kotieläin- ja
koiravahingoissa 

Alla on Metsästäjäliiton toimintaohjeistus tapahtumiin, jossa suurpeto aiheuttaa va-
hinkoa koiralle tai muulle kotieläimelle.

1. Merkkaa tapahtumapaikka maastoon ja kartalle.
2. Toimita loukkaantunut eläin eläinlääkäriin.
3. Tee ilmoitus petoyhdyshenkilölle/ RHY:n toiminnanohjaajalle ja poliisille
(eräpoliisi tai 112).
On tärkeää ilmoittaa tapaus poliisille, koska silloin se kirjataan PATJA-järjestelmään. Vahinkope-
rusteisia lupia anottaessa luvan käsittelijä pyytää lausunnot vahingoista ja uhkaavista tilanteista 
maaseutuhallinnon lisäksi PATJA-järjestelmästä. Mikäli alueelle halutaan anoa vahinkoperusteisia 
lupia, on tärkeä saada pienetkin vahingot ja uhkaavat tilanteet järjestelmiin! 
4. Tee ilmoitus ja korvaushakemus paikalliselle maaseutuviranomaiselle.
Loukkaantuneen eläimen hoitokulut maksaa valtio. Hoitokulut ja kuolintapauksissa eläimen arvo 
korvataan hyväksytyn taulukon mukaan.
Katso www.mmm.fi  Kalastus, riistanhoito ja porot  riistatalous  riistavahingot  suurpe-
tovahingot. Petoyhdyshenkilö käy maaseutusihteerin kanssa paikan päällä tekemässä arvion korvaus-
hakemusta varten.  
   Suomen Metsästäjäliitto, Pohjois-Savon Piiri, Tiedotustoimikunnan pj. Kai Ruhanen 





Palautusosoite:
Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143 FI-71570 Syvänniemi 

Palautusosoite:
Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143 FI-71570 Syvänniemi 




