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POHJOIS-SAVON 

KENNELPIIRI RY 
 

 

JOULUISET  

HAAKAHUKSET …  
16.12.2019 Sähköinen tiedote 
 
 
Vuosikokouskutsu ja  
jäsenmaksulasku lähetetään  
teille postin kautta helmikuussa. 

 

Seuraavan sähköisen tiedotteen 
saatte helmikuussa. Tiedote  
lähetetään aina parillisina kuukausina. 

Kennelpiirin  

yhteystiedot ja piiri 

pähkinänkuoressa 

____ 

Kennelpiirin 

lomakkeet 

____ 

Kennelpiirin 

ansiomerkit anotaan 

28.2.2020 mennessä, 

sääntö  
LI 

____ 

Kaluston lainaus 

sekä tilavuokraus, 

ohjeistus  

____ 

VUOSIKOKOUS 

26.3.2020 

Punttisilimässä 

Kannen kuva: 
Eija Airaksinen 

 
”Kaverikoira Esko” 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/yhteystiedot.pdf
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KENNELPIIRIN%20LOMAKKEET/2019/2019_avustusanomus.pdf
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KENNELPIIRIN%20LOMAKKEET/2019/2019_ansiomerkkisaanto.pdf
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/tiedotteet/koetoimitsija-tarkistathan-tietosi-omakoirassa
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/toimintakeskus_haakahus.pdf
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SÄHKÖINEN HAAKAHUKSIA TIEDOTE 
 
Sähköinen Haakahuksia -tiedote lähetetään jäsenyhdistysten 
puheenjohtajille, sihteereille, Kennelpiirin toimihenkilöille, hallituksen 
jäsenille, Kennelliittoon, tiedotusvälineille sekä tärkeille 
yhteistyökumppaneille. Tiedotetta saa ja pitää jakaa esim. jäsenistölle. 
 
Tiedote julkaistaan aina parillisina kuukausina, seuraava ilmestyy 
helmikuussa.  
 
TIEDOTE LÖYTYY … http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180 
Terveisin Tiedotustoimikunta   Erkki Savolainen, puheenjohtaja 

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

* * * * 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180
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TERVETULOA ERÄILTAAN! 
 

Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9 
ke 29.1.2020, klo 18.00 

 
 

Ohjelma: 
 
18:00 Tilaisuuden avaus Erkki Savolainen  

Pohjois-Savon Kennelpiiri 
   
18:15 Koko pitäjän metsästysseura 

 
Mikael Luoma 
Suomen riistakeskus 
 

19:00 Kahvitauko 
 

 

19:30 SusiLife-hanke, suunnittelija 
esittäytyy 

Matti Kilpeläinen 
Suomen riistakeskus  
 

20:00 Suden kannanhoidollisten 
poikkeuslupien jälkipyykki 

Sauli Härkönen 
Suomen riistakeskus 

   
20:30 Millaista on suomalainen  

metsäkanalinnustus?  
Matti Kervinen 
Suomen riistakeskus 
 

20:45 SML:n ajankohtaiset asiat ja 
tilaisuuden päätössanat 

Pekka Julkunen  
Suomen Metsästäjäliiton 
Pohjois-Savon piiri 

 
Aikataulu on viitteellinen. Tilaisuus on maksuton, kahvi omakustanteinen. 
Pysäköintiohje: http://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=0e77114f-852d-4f68-bff4-8411352b5f19  
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Matti Kervinen, 029 431 2234,  matti.kervinen@riista.fi 

 
Eräillan järjestävät: Pohjois-Savon Kennelpiiri ry 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon Piiri ry 
     Suomen Riistakeskus Pohjois-Savo 
 

http://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=0e77114f-852d-4f68-bff4-8411352b5f19
mailto:matti.kervinen@riista.fi
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KENNELPIIRI ON NIMENNYT … 
 

Tommi Väisäsen koordinoimaan  
susien vaikutusta koetoiminnassa Pohjois-Savossa.  
 

Kaikki susiin liittyvät asiat koskien koetoimintaa tilastoidaan Kennelpiirissä. Kennelpiirin hallituksessa 

pidetään tärkeänä, että meillä olisi täsmätietoa siitä, milloin ja miten eri koirakokeissa joudutaan 

kohtaamaan susia. Tämän vuoksi Tommi on nimetty tehtävään. Kaikki susi-ilmoitukset tulee tehdä 

Tommille sähköpostiin tommi.vaisanen@meili.fi. Myös koepöytäkirjaan pyydetään lisäämään tieto 

susista, näin se siirtyy koepöytäkirjojen tarkastajille ja järjestön kautta kennelliittoon.  

 

Ilmoittakaa aina Tommille, kun:  
• Koe perutaan susien takia  

• Susi/sudet ovat tulleet koemaastoon kokeen aikana 

• Nähdään kokeen aikana koemaastossa susienjälkiä ja siirrytään varamaastoon  

(myös vanhat jäljet ilmoitetaan) 

• Koetoimikunta joutuu tekemään jo suunniteltuihin maastoihin muutoksia susien takia 

• Kokeenjärjestäjän olisi hyvä selvittää koirienomistajilta, jos koe perutaan osallistujien 

vähyyden vuoksi, onko syynä se, ettei koiria uskalleta ilmoittaa kokeeseen susien takia. Kun 

koe perutaan syyllä ”osallistujien puute” tulee perumisen syynä näkyä myös maininta susista 

ja ilmoittaa Kennelpiiriin. 

             

 Hallitus 30.10.2019  

 

 

Päivi Räsäsen Kennelpiirin Rally-tokon yhdyshenkilöksi 

Päivin tavoitatte janutakhuskies@gmail.com,  

 

Päivin tehtäviin kuuluu mm: 
• Toimia rally-tokoon liittyvien asioiden yhdyshenkilönä kennelpiirissä  

(kennelpiiri – jäsenyhdistykset – lajin harrastajat – rotujärjestö) 

• Kehittää lajin harrastamista kennelpiirissä 

• Toimia piirinmestaruuskokeen koordinaattorina 

 

Hallitus 30.10.2019 

 
 

  

mailto:tommi.vaisanen@meili.fi
janutakhuskies@gmail.com
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KOETOIMITSIJOIDEN KOULUTUS- JA 

PÄTEVÖIMISOHJE 
Hyväksytty Kennelliitossa 11.12.2019, voimassa 1.1.2020 alkaen. 

Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon 
kehittäminen ja ylläpito. Kaikkiin kokeisiin on jo anomisvaiheessa nimitettävä vastaava koetoimitsija. 
Yllä mainitusta poiketen ei kokokauden kokeeseen tarvitse nimittää vastaavaa koetoimitsijaa. 
 
KOETOIMITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA KOULUTUS 

• Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava Kennelliiton jäsen jo peruskurssille mentäessä ja 
hänen on omattava riittävä tietous omasta tai omista koemuodoistaan. 

• Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen, se koostuu perusosasta sekä 
koemuotokohtaisesta osasta. 
 

Koetoimitsijakoulutuksen perusosa 

• Koulutuksen järjestää Kennelliitto, kennelpiiri tai taho, jolle Kennelliitto on myöntänyt oikeuden 
järjestää koetoimitsijakoulutuksen perusosan. 

• Koetoimitsijakoulutuksen perusosan kurssin johtajana toimii aluekouluttaja. 
 
Koemuotoon liittyvä erikoiskoulutus. 

• Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys. 

• Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus. 

• Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman koulutusohjeen 
mukaisesti.  

• Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi 
Kennelliittoon. Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari. 

 
PÄTEVÖINTI 

• Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä 
koulutuksen perusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana. 

• Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta. 

• Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä 
mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. 

• Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko 
määräajaksi tai kokonaan. 

 
OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU 

• Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja 
ohjeita ja hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen. 

• Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon 
kokeen kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus. 

• Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin 
koemuodon säännöissä tai ohjeissa. 

• Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen 
pätevyytensä.  

• Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti. 
Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja 
ohjeita  
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HYVÄ JÄSENYHDISTYKSEN SIHTEERI 
 

Tämän saman postin mukana yhdistykset saavat toimintansa vuositilastoilmoituksen vuodelta 
2019. Jos teillä ei ole mahdollisuutta päivittää yhteystietojanne Omakoira-järjestelmään, niin 
ilmoittakaa nämä allekirjoittaneelle sähköpostilla, niin päivitän puolestanne.  
 

helmikuussa … 
• Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12. tilanteen mukaan päivitetään Omakoira-

järjestelmään  

• Vuositilasto pyydetään palauttamaan allekirjoitettuna kennelpiirin sihteerille 
helmikuun loppuun mennessä. 

maaliskuussa … 
• Viimeistään nyt yhdistykset tarkastavat ja tarvittaessa päivittävät toimihenkilöidensä 

tiedot Omakoira-järjestelmään 

• Kennelpiiri ottaa kaikki yhteystietonsa Omakoira-järjestelmästä, joten on tärkeää, 
että ne siellä ovat oikein, näin turvaatte postin saannin.  

• http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41 löydätte ansiomerkkianomus  
-lomakkeen ja – säännön kennelpiirin ansiomerkin anomista varten. Ansiomerkit 
anotaan viimeistään 28.2.2018, piirin rotujaostot käsittelevät nämä ja tekevät 
piirihallitukselle esitykset myöntämisestä, piirihallitus hyväksyy merkit maaliskuun 
kokouksessa. Ansiomerkit jaetaan pääsääntöisesti kennelpiirin vuosikokouksessa.  

maalis- ja syyskuussa … 
• anotaan Kennelliiton ansiomerkit, nämä anomukset käsitellään huhti- ja lokakuun 

piirihallituksen kokouksissa.  

• näyttelyt vuodelle 2022 anotaan Omakoira-järjestelmän kautta viimeistään syyskuun 
viimeinen päivä 

• Sawo Show:n ja KV:n ja KR –näyttelyiden järjestelyyn mukaan pääsemiseksi, 
anomukset lähetetään viimeistään syyskuun viimeinen päivä Tuula Laitiselle 
(virallinen yhdistyksen pöytäkirjanote mukaan järjestelyihin lähtemisestä 
allekirjoitettuna) tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi  

Huolehdittehan, että käytössänne on voimassa oleva sähköpostiosoite, päivittäkää se 
yhdistyksenne Omakoira -järjestelmän ”perustieto” sivulle, koska Kennelpiiristä lähetämme 
pääsääntöisesti teille postia sähköpostin kautta.  
 

• Kennelpiirin vuosikokous pidetään 26.3.2020 Siilinjärvellä Punttisilimässä. 

• Vuosikokouskutsu ja jäsenmaksulasku lähetetään teille postin kautta helmikuussa.  

• Kennelpiirin kotisivut löytyvät osoitteesta: www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 

• MUISTATTEHAN, että Yhdistyksellänne on vuosikokouksessa äänioikeus vain,  
jos vuoden 2019 vuositilasto ja 2019 toimihenkilöilmoitukset on tehty helmikuun 
loppuun mennessä 

• jäsenmaksu tulee olla maksettu ajallaan 

• Palauta posti sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi tai  
Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi 
 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/41
mailto:tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
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TÄRKEITÄ TIEDOTUSASIOITA  

Koulutus- ja sääntövaliokunta tiedottaa: Koetallennuksesta  

ja pöytäkirjojen täytöstä koskien koiratietokantaa 

Valiokunta on saanut palautetta koetallentajalta, kuinka kulunut syksy on kokeiden osalta 

mennyt. Olemme huolestuneita siitä, kuinka kokeista vastaavat ylituomarit sekä kokeiden sihteerit 

asioita hoitavat. Näppäilyvirheet ovat inhimillisiä, niitä sattuu itse kullekin, mutta nyt on ollut 

havaittavissa aivan suoranaista huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä kokeiden hoitamisesta 

asianmukaisesti.  

Kokeen pöytäkirjat saattavat olla kokonaan tekemättä ja 
ylituomarikertomukset tyhjiä kokokauden kokeissa. Näiden ohjeistus pitäisi 

kuitenkin olla kaikille selvä. Monissa koepöytäkirjoissa on rastitettuna kohta ”tiedotettavaa 
kennelpiirille”. Tämä rastitetaan ainoastaan, jos todella on raportoitavaa kennelpiirille. Jatkossa 
ylituomarikertomukset menevät suoraan kennelliiton tietojärjestelmään. Jos yllä mainittu kohta on 
rastitettuna, kennelpiirin sihteeri alkaa kysellä ylituomareilta, mitä tiedotettavaa kennelpiirille on.  

Lisäksi on havaittu muun muassa seuraavaa: ylituomareiden ja palkintotuomareiden 

nimiä on puuttunut koirakohtaisista koepöytäkirjoista; sijoitukset/koiramäärät jääneet puuttumaan, 

kun pöytäkirjaa ei ole täytetty loppuun asti; koiria on tallennettu väärällä rekisterinumerolla, minkä 

johdosta tulos on tallentunut eri roturyhmän koiralle tai jopa kuolleelle koiralle; kokokauden kokeen 

päivämääräksi ei ole merkitty kokeen suorituspäivää; kokeen lopetusaika puuttuu; on merkitty 

uusintahaukkuja mutta l1 on tyhjä; löytölenkkitaulukko ja paljon muitakin kohtia on tyhjinä. Nämä olisi 

pienellä vaivalla ollut huomattavissa ylituomarin vastaanotolla.  

Suosittelemme tulostamaan koirakohtaisen pöytäkirjan. Silmäilkää siitä, että 

kaikki on kuten pitääkin ja varmistakaa, että pöytäkirja vastaa maastokortin korjattuja tietoja. 

Koulutusmateriaalit ovat kaikkien saatavilla. Jos tuntuu siltä, että tarvitsette apua tallennusohjelman 

käytössä, kysykää neuvoa. Piirikouluttajat ovat teitä lähinnä, ottakaa heihin yhteys. Mikäli asiat eivät 

selviä, voitte ottaa yhteyttä myös koulutusvaliokunnan jäseniin. 

Huolehtikaa, että tämän vuoden kokeet on lähetetty vielä vuoden 
loppuun mennessä koetallentajalle, ettei niitä enää helmikuussa lähetetä. Ja on hyvä 

seurata, että kokeiden tulokset ilmestyvät koiratietokantaan, sinne ne tulevat muutaman päivän 
viiveellä. 
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KOKEIDEN TULOSTEN TALLENNUS 
 

Kennelliiton hallituksen päätös 3.10.2019 (11/19):  
Hallitus päätti, että niissä koemuodoissa, joissa on sähköinen tuloksientallennus 

mahdollista, ei tuloksia oteta enää vastaan paperimuodossa. Paperituloksia 

hyväksytään kuitenkin vielä 31.12.2019 saakka.  

 

• 1.1.2020 alkaen AJOK, HIRV, KEAJ, LINT tallennetaan vain koiratietokantaan. 

• 1.1.2020 alkaen MEJÄ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-

BC&AK, PAIM-E, PAIM-T, SPA, SPME, SPME vesit, SPME-V, VAHI (etukäteen 

anotut kokeet), VEPE, VERI, WACH, WACH-M, REK, REKÄ, KVK ja LUT 

kokeiden kaikki tulokset tallennetaan Omakoira-palveluun. Näistä kokeista ei 

lähetetä Kennelpiiriin enää paperisia kappaleita, vaan kaikki paperit lähetetään 

suoraan Kennelliittoon / Showlinkkiin postin kautta, josta ne lähetetään 

rotujärjestölle.  

• MUUT KUIN YM. KOELAJIEN koepaperit lähetetään Kennelpiiriin nimetylle 

koepöytäkirjojen tarkastajalle, joka tarkastaa tulokset ja lähettää paperit 

kennelliittoon ja rotujärjestöön.  

 

Kennelpiirin hallitukselle tuleva posti lähetetään skannattuna 
• kennelpiirin sihteerille osoitteeseen  

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

TAPAHTUMIEN ANOMINEN 
OMAKOIRAAN 
 

 

Kokeen tai kurssin pitoaika Anomukset omakoirassa 
 1.1. – 30.4.     30.8. 

 1.5. – 31.7.     31.12.  mm. syksyn arvokokeet 

 1.8. – 31.12.    31.3. 
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KOKEIDEN ANOMINEN …  
 
Määräaikaisilmoitukset hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. 
 

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus 
olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) 
viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle. 
 

 lähetä kennelpiirin sihteerille sähköpostilla kokeen tiedot, siten, että anomus 
ennätetään tallentaa ja hyväksyä Omakoiraan kaksi viikkoa ennen kokeen pitämistä 

(lähetä sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi aika, laji, ylituomari, ylituomarin 
varahenkilö, koetoimitsija, ilmoittautumisien vastaanottaja ja hänen kennelliiton 
jäsennumeronsa, osallistumismaksu ja pankkitili) 

 sihteeri tekee hakemuksen Omakoira -järjestelmään, piirihallitus on valtuuttanut 
sihteerin hyväksymään ao. hakemukset  

 piirihallitus vahvistaa hakemukset jälkikäteen 
 

Seuraavan syksyn koeanomukset tallennetaan omakoiraan ... 
 

 Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet 31.12. 
 Kilpa-, haukku- ja hirvenhaukut -ottelut ja niiden valintakokeet 31.12. 
 Kansainväliset metsästyskoirakokeet 31.12. 
 

 

Muut SM-kokeet, niiden valintakokeet ja Maaottelut anotaan alla 
olevan aikataulun mukaisesti omakoiran kautta.  
 

 Kokeen pitoaika 1.1.-30.4.  Anomus omakoirassa  30.4.  
 Kokeen pitoaika 1.5.-31.7.  Anomus omakoirassa 31.8.  
 Kokeen pitoaika 1.8.-31.12. Anomus omakoirassa 31.12. 

 
 
Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän 
voi olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen 
järjestämispäivän kaksi viikkoa ennen koetta kennelpiirille. Anomukset, joita ei ole 
hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin 
myöntäjän toimesta. 
 

 Lajiliitot ohjeistavat oman lajiensa koeanomisen. 
 

  

file:///F:/EA_TIEDOTE/SÄHKÖINEN%20TIEDOTTAMINEN/3-2019_joulukuu/sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
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Suomen Riistakeskuksen luvat koirien irtipitämiseksi  
kokeissa ja koirien kouluttamisessa 
 
Lähtökohta metsästyslaki 51 ja 52 §. 
1.3.-19.8. Välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen suomen riistakeskuksen lupa 
koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei 
voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana. 
 
Ohjeisto: http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/64 
Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana. Toisin 
sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä määrittely saattaa 
tulla vastaan, jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-, kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis-
huhtikuulle. Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain kennelliiton hyväksymiin 
koemuotoihin. 
 
Kokeita koskevat luvat myönnetään kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla.  
Kokeiden tiedot yhteishakemukseen tulee olla sihteerillä viimeistään 15.4.   
lähetä sähköpostiin sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 
Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta. Mikäli 
hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys koulutusalueen 
metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön. Luettelo niistä koirakokeista, joihin 
riistanhoitopiiri voi myöntää ml 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8. 
 
Palveluskoirat 
- viestikoe 
- muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä, eivätkä tarvitse lupia 
 
Kanakoirat 
- vesi- ja jälkityökoe 
- metsäkoe, kenttäkoe 
- tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8. 
- kanakoirien erikoiskokeet 
 
Muut lintukoirat 
- noutajien taipumuskoe 
- noutajien metsästyskoe 
- spanieleiden taipumuskoe 
 
Vesiriista- ja muut vesikokeet 
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe 
- vesipelastuskoe 
 
Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia koirien 
irtipitämiseksi. Poikkeuksena ovat karhunhaukkutaipumuskoe ja ilveksenajokoe, joiden 
järjestämiseksi tarvitaan myös suomen riistakeskuksen lupa. Hirvenhaukkukokeet eivät kuulu piirin 
lupaharkintaan. Ml 52 §:n mukaan hirveä haukkuvia koiria voidaan kouluttaa ja kokeita pitää vain 
20.8. - 31.12. Välisenä aikana. 
 
Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä 
Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen ehtoja 
noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa 
riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä. Mikäli väärinkäytöksiä 
esiintyy, voidaan lupa peruuttaa. 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/64
mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
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JALOSTUSPÄIVÄT 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1.-26.1.2020, Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio 

Jalostuspäivät järjestetään Kuopiossa 25.1.-26.1.2020 

Lauantai koostuu mielenkiintoisesta yhteisestä luento-ohjelmasta, joka 
pidetään hotelli Iso-Valkeisella. Sunnuntaina on Sorsasalon raviradalla 
Jalostuspäivien koiranäyttely. Lauantain tilaisuus on kaikille maksuton. 
Tervetuloa Kuopioon Jalostuspäiville 2020! 
 
Lauantain tapahtumapaikan osoite on:  

Hotelli Iso-Valkeinen, Majaniementie 2, Kuopio, puh. 017 5396 100 
 
Mukana Jalostuspäivillä ovat: 

Suomen Pystykorvajärjestö ry, Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry, Suomen Laikajärjestö ry 
sekä Lappalaiskoirat ry. Järjestelyistä vastaa Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry 

 

Majoitus: 

Hotelli Iso-Valkeinen, p. 017 539 6100, sales@isovalkeinen.com 
Kylpylä Hotelli Kunnonpaikka, p. 044 7476 560, myynti@kunnonpaikka.com 
Varauksen yhteydessä mainittava alennuskoodi ”Jalostuspäivät” 
 

mailto:sales@isovalkeinen.com
mailto:myynti@kunnonpaikka.com
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Lauantai 25.1. ohjelma 
  
YHTEISOHJELMA, paikkana Auditorio 

klo 09.00 –09.20  Avaussanat, rotujärjestöjen tervehdykset 
klo 09.20-12.00    Pääluento: Käyttökoiran terve ja toimiva rakenne 

luennoitsija: Salme Mujunen, Koirataito SM 
klo 15.30 –17.15 Karhuista ja karhunmetsästyksestä 

luennoitsija: Kai-Eerik Nyholm, riista- ja luontoalan kouluttaja 
SHHJ, paikkana Auditorio 

Klo 12.00 – 13.00  Ruokailu 
Klo 13.00 – 14.30  Geenitutkimus luennoitsija: Päivi Ruotanen, R & D Specialist, Genoscoper 
Klo 14.30 – 14.45 Tauko 
Klo 14.45 – 15.15 Ajankohtaiset asiat: SHHJ:n Jalostusvaliokunta 

 
KARJALANKARHUKOIRAT, paikkana Iso-Valkeinen –sali 

Klo 12.15 – 13.00 Jalostusryhmän kuulumiset ja katsaus kauteen 2019 
Klo 13.00 – 14.00 Lounas 
Klo 14.00 – 15.00 Keskustelua arvokokeiden valintasäännöistä ja kokeista 
Klo 15.00 –   Jaoston ajankohtaiset asiat ja päivän päätös 

 
SUOMENPYSTYKORVAT. paikkana Turbo-kabinetti 

klo 12.00 – 12.45 Ruokailu 
klo 12.45 – 13.10 Jaoston kuulumiset 
klo 13.10 – 13.40 Haukku-ottelun valintasääntö -muutosesitys 
klo 13.40 – 14.10 PEVISA vuosille 2021 - 2025 
klo 14.10 – 14.45 JTO vuosille 2021 - 2025 
klo 14.45 -  15.10 Yleistä keskustelua/jaoston kokoonpano vuosille 2021-2025 

 
POHJANPYSTYKORVAT, paikkana Kaara-kabinetti 

Klo 12.15 – 13.00 Tilaisuuden avaus, Matti Kaarto 
    Jalostusryhmän asiat (terveysasiat, pentuasiat, PEVISA, JTO) 
    Jaakko Pohjoismäki/Janne Kontkanen 

Klo 13.00 – 13.45 Ruokailu 
Klo 13.45 – 14.25 Kilpailu- ja koetoiminta (tilastot, SM-haukkujen valintasääntö) 

Heikki Niemelin 
Klo 14.25 – 14.35 Pohjanpystykorva hirvikoirana –suurriistayhteyshenkilön ajatuksia 

    Pekka Oikarinen 
Klo 14.35 – 14.45 Tauko 
Klo 14.45 – 15.15 Jaoston asiat (kesäpäivät, jaoston henkilövalinnat 2020, palkitsemiset:   

KVA:t 2019): Matti Kaarto/Jukka Mörsky 
 
LAPPALAISKOIRAT, paikkana Luentosali 1 

klo 13.00 – 15.00 Lappalaiskoirien jalostuksen tulevaisuus  
keskustelua suomenlapinkoiran ja lapinporokoiran uudesta PEVISA:sta ja 
JTO:sta: Lappalaiskoirat ry:n jalostustoimikunta 

klo 15.00-  Jalostustarkastukset (paikka: Luentosali 1) 
klo 15.00 – 16.00 Prcd-PRA, pompen ja DM –verinäytteenotto 

Paikka: hotelli Iso-Valkeisen päärakennus, alakerta 

 
Jalostustarkastus maksaa 25 €/koira. Yli 7-vuotiaille jalostukseen käyttämättömille 
uroksille jalostustarkastus on ilmainen. Jalostustarkastustuomari ilmoitetaan 
myöhemmin. Sitovat ilmoittautumiset 17.1.2020 mennessä sähköpostitse: 
marjovierikko@hotmail.com Ilmoita osallistuvan koiran tiedot: rotu, sukupuoli, virallinen 
nimi, rekisterinumero, omistajan yhteystiedot: osoite, puh.numero ja sähköpostiosoite. 
Tiedot maksua varten ilmoitetaan tarkastukseen tulevien koirien omistajille 
ilmoittautumisen yhteydessä. Geenitestejä varten ilmoita koiran virallinen nimi, 
rekisterinumero ja omistajan yhteystiedot (osoite, puh.nro ja sähköpostiosoite).  
Ilmoittautumiset 17.1.2020 mennessä sähköpostitse: marjovierikko@gmail.com 

 

mailto:marjovierikko@hotmail.com
mailto:marjovierikko@gmail.com
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LAIKAT paikkana Kärry (hotelli Iso-Valkeisen päärakennuksessa) 
Klo 12.00 – 12.45 Länsisiperianlaikat: rotukohtainen katsaus 
Klo 12.45 – 13.30 Venäläis-eurooppalainen laika: rotukohtainen katsaus 
Klo 13.30 – 13.40 Tauko  
Klo 13.40 – 15.25 Itäsiperianlaika: rotukohtainen katsaus 

 
ILTAOHJELMA lauantai 25.1.  

 yhteinen illallinen klo 19.30, illalliskortti 35€ / henkilö 
 illalla tanssiravintolan puolella viihdyttävät bilebändi O’Jess, joka soittaa kotimaisia ja ulkomaisia 

hittibiisejä, mm. Apulantaa, Juha Tapiota, Dingoa, Popedaa, Hurriganesia, Bon Jovia, Queenia jne. 
Illalliskortin lunastaneille vapaa pääsy. 

 

Jalostuspäivät löytyvät: 
Tutustu Jalostuspäivien ohjelmaan nettisivuilla: http://www.pystykorvakerho.fi/ 
Jalostuspäivien näyttelyn kotisivut: http://www.showlink.fi/shows/jalostuspaivat2020 
Jalostuspäivät Facebookista! Liity ryhmään: Jalostuspäivät –Kuopio 

JALOSTUSPÄIVÄNÄYTTELY 26.1. 
 
Suomen Harmaakoirajärjestön, Suomen Pystykorvajärjestön, Suomen Laikajärjestön ja 
Lappalaiskoirien rodut, myös pennut 5-7 kk ja 7-9 kk sekä jälkeläisluokat 

Paikka: Kuopion ravirata (Sorsasalo, Kuopio), osoite: Puikkarintie, Kuopio. 
Näyttely on ulkonäyttely. Arvostelu näyttelyssä alkaa klo 09.00. 

TUOMARIT: 

 tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen rotu: harmaa norjanhirvikoira 
 tuomari: Konstantin Gololobov, Venäjä: rotu: itäsiperianlaika, länsisiperianlaika,  

venäläis-eurooppalainen laika 
 tuomari: Tapio Eerola rotu: jämtlanninpystykorva urokset ja kasvattajaluokat, ROP 
 tuomari: Mari Lackman rotu: jämtlanninpystykorva nartut ja jälkeläisluokat 
 tuomari: Matti Palojärvi rodut: karjalankarhukoira 
 tuomari: Kati Kilpeläinen-Turunen rodut: pohjanpystykorva, suomenpystykorva  
 tuomari: Marjatta Pylväläinen-Suorsa rotu suomenlapinkoira urokset, kasvattajaluokat, ROP 
 tuomari: Esa Ruotsalainen rotu: suomenlapinkoira nartut, jälkeläisluokat 
 tuomari: Tapio Kakko rodut: hälleforsinkoira, lapinporokoira, musta norjanhirvikoira, 

ruotsinlapinkoira, valkoinen ruotsinhirvikoira  
 varalla: suomenpystykorville ja pohjanpystykorville: Matti Palojärvi 
 varalla: harmaalle norjanhirvikoiralle: Tapio Kakko 
 varalla: muille roduille: Katja Partanen 

LOPPUKILPAILUT: 

 BIS kasvattajaluokka: Mari Lackman 
 BIS jälkeläisluokka: Marjatta Pylväläinen-Suorsa 
 BIS pentu: Esa Ruotsalainen 
 BIS veteraani: Matti Palojärvi 
 Best in Show: Tapio Eerola 

 

Näyttelytiedot löytyvät: 

http://www.showlink.fi/shows/jalostuspaivat2020
http://www.pystykorvakerho.fi/
http://www.showlink.fi/shows/jalostuspaivat2020
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SAVON SANOMIEN KOIRAKILPAILU 
Savon Sanomien perinteiset koirakilpailut jatkuvat edelleen. Kilpailu käydään kalenterivuosittain. Kilpailussa on 

kolme sarjaa: ajavat koirat, pystykorvat ja muut metsästyskoirat. Ajavien koirien sarjassa kilpailevat koirat 

jäniksen- ja ketunajokokeiden tuloksilla. Pystykorvien sarjassa kilpaillaan linnun- ja hirvenhaukkukokeiden 

tuloksilla. Muiden metsästyskoirien sarjassa Savon Sanomien ja Pohjois-Savon Kennelpiirin yhteinen raati 

ratkaisee sijoitukset. Kilpailu tuloksiin lasketaan mukaan kalenterivuoden aikana tulleet saavutukset. 

Ajavien koirien ja pystykorvien sarjassa tulos lasketaan seuraavasti: 

- ykköspalkinto ajo- tai haukkukokeesta 1 pist./koe ( enintään kolme pistettä ) 

- piirinmestaruus 1 pist. 

- lohkon valintakoe: 1 sija / 2 pist. 2 sija 1 pist. 

- rodun mestaruusottelu 1 sija / 5 pist. 2 sija / 3 pist. 3 sija / 1 pist. 

- muun merkittävän valtakunnallisen kokeen voitto 1 pist.  ( esim. maaottelu ) 

- läpäisty karhunhaukun taipumuskoe 1 pist. 

Pisteiden mennessä tasan sijoitus ratkaistaan mukaan laskettujen kolmen kokeen ansiopisteiden perusteella. 

Jokaisen sarjan kaksi parasta koiraa palkitaan Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokouksessa. 

Kilpailun ilmoittautumiset tulee tehdä 10.1. mennessä osoitteella: veijo.miettinen@dnainternet.net, tai kirjeellä: 

Veijo Miettinen, Otsonpolku 2, 70400 Kuopio, puh. 0500 171 882. 

 

Pohjoissavolainen dreeveri Arosuon Elmeri voitti toistamiseen  

Suomen Mestaruuden dreeverien ajokokeessa. (kuva: Veijo Miettinen) 
 

  

veijo.miettinen@dnainternet.net
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TERVASTULET SYTTYIVÄT 
 

Tervastulet syttyivät Rautavaaran Kerkonkoskella 

lauantaina 14.12.2019. Perinteisesti tapahtumassa 

julistettiin vuoden Erämies ja vuoden Kenneltoimija.  

 

Vuoden 2019 Erämies  

Jouni Röntynen 

Rautalampi 

kuva: Veijo Miettinen 

 

 

 

 

 

Vuoden 2019 Kenneltoimija 

Anna Paananen 

Suonenjoki 

kuva: fb, maailmallaMenestyneitaSuomalaiskoiria 

 

Oikein paljon Onnea! 

 

 

Hyvää Joulua harrastajille ja kennelpiirin toimijoille.  

Kiitos päättyvästä vuodesta ja aktiivista koiravuotta 2020 

T. Kennelpiirin hallitus    Olemme lomalla 6.1.2020 saakka 

 


