
Aluetoiminta vuonna 2020 
 
Pirkanmaa  
- 2.2. koirapuistotreffit Tampereella 
- 26.6. tutustuminen juuri avattuun Elometsä-koirapuistoon Lempäälässä (9 pihakoiraa) 

- 12.9. syysretki Kotkanpesän  
kodalle Vesilahdella (15 pihakoiraa) 
- 1.10. koirapuistotreffit Tampereella 
 
Lisäksi Pirkanmaan Pihakoirat -Facebookryhmässä sovittiin ahkerasti epävirallisia tapaamisia 
pienemmissä porukoissa sekä yhteisiä terveystarkastuksia. 
 

Keski-Suomi 
28.2. pihistreffit (mukana 8 koiraa omistajineen) 
 

Pohjois-Karjala 
Virallista toimintaa ei ole vuoden 2020 aikana ollut koronarajoitteiden vuoksi. Epävirallisia 
"treffejä"  on sovittu koirapuistoon tai pihalle ja koirat ovat saaneet näin leikkiä 
pikkuporukalla ja ihmiset ovat pystyneet huolehtimaan turvaväleistä. 
 
Kymenlaakso 
16.6 yksityisessä koirapuistossa Sudenkuopassa yhdistyksen tukemana. Mukana neljä koiraa 
ja neljä ihmistä. 
 

Savo 
Pihislenkki Pilpanmajalle 5.heinäkuuta 2020. Yhteislenkille osallistui 10 pihakoiraa ja 15 
ihmistä. Rotuuntutustujia oli mukana 1 perhe ( neljä hlöä). 
Pihislenkkillä viihdyttiin 3 h. Majalla paistettiin makkaraa ja puhuttiin paljon pihakoira-asiaa.  
Olimme omissa eväissä. Ei yhdistyksen tukea.  
Honkakorven kennel sponsoroi koirille välipalat.  
 
 
Pohjois-Pohjanmaa 
Pihakoiratreffit 9.7.2020 
Muutoin pihakoiratreffejä on järjestetty epävirallisesti pienemmillä porukoilla. 
 
Varsinais-Suomi 
Kevättalvella ehdittiin pitää yhdet koirapuistotreffit Hirvensalossa ja loput jouduttiin 
perumaan Koronan vuoksi. Kesällä treffattiin kerran Littoisissa ja syksyllä ehdittiin pitää 
neljät treffit, kunnes sitten taas jouduttiin perumaan suunnitellut tapahtumat. Järjestetyillä 
treffeillä oli joka kerta runsaasti pihiksiä, useimminten noin 15. Treffeille löysi myös 
useampi rotuun tutustuja. Kuluneena vuonna ei voitu järjestää kursseja tai koulutuksia, koska 
tilanne oli niin epävarma koko ajan 

 



Uusimaa  
Pihistreffejä 
19.1.2020 Uutela, Helsinki 
9.2.2020 Puotila, Helsinki 
29.2.2020 Pisan koirapuisto, Espoo 
6.6.2020 Pitkäkosken koirapuisto, Helsinki 
10.6.2020 Rajasaaren koirapuisto, Helsinki 
17.6.2020 Uutela, Helsinki 
21.8.2020 Pitkäkosken koirapuisto, Helsinki 
16.9.2020 Sipoon koirametsä 

20.9.2020 Touhu & Temmellys, Kellokoski 
30.9.2020 Velodromi, Helsinki 
24.10.2020 Jupperinmetsä, Espoo 
8.11.2020 Kytöpuiston koira-aitaus, Vantaa 
28.11.2020 Sundsbergin koirapuisto, Kirkkonummi 
 
Muuta 
6.11.2020 Joukkotarkastus, Mevet 
 

Itä-Uusimaa 
Vuonna 2020 pidettiin yhteensä 7 treffiä Porvoossa, kesällä ja syksyllä erityisesti huomioiden 
koronarajoituksia.  
Su 26.1.2020 
Paikalla oli 16 koiraa (moneen kertaan tarkistuslaskettu 😂) sekä paljon pihisihmisiä ja 
rotuuntutustujia 
Su 16.2.2020 
Dennis-myrskyä uhmattiin pienellä mutta pippurisella jengillä: paikalla Hupi, Keke, 
Kemppainen, Helga ja Arska ja 5 pihisihmistä 🌪🐶😄☕  
Su 14.6.2020 
Ensimmäiset kesätreffit kevään tauon jälkeen, huolehdittiin turvallisuudesta 
ennakkoilmoittautumisella ja paikalla oli 15 koirulia 😄🐶  
Su 16.8.2020 
Perinteiset pihispiknikit pidettiin taas hyvässä säässä. Paikalla oli paljon koiruleita ja 
pihisihmisiä, myös rotuuntutustujia oli mukana.  
Su 27.9.2020 
Syyskuun treffeillä oli paikalla 17 koirulia ja yli 20 pihisihmistä 😄🌞🐶☕  
Su 25.10.2020 
Lokakuun treffeillä oli ennätysmäärä koiruleita (tarkistuslaskennan jälkeen) yhteensä 19 ja 
ihmisiä oli ainakin tuplamäärä! 😄🐶 
Su 22.11.2020 
Marraskuuun ja vuoden viimeisillä treffeillä oli huikeat 20 pihistä paikalla.  
 
Koronarajoitusten takia peruttiin maalis-toukokuun ja joulukuun treffit.  
Perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto jouduttiin valitettavasti rajoitusten takia perumaan.  
 



Etelä- ja keskipohjanmaa 
Ei aluetoimintaa 2020 
 

Pohjanmaa 
Ei aluetoimintaa vuonna 2020 

 
Pohjois-Karjala 
Ei aluetoimintaa vuonna 2020  

 
Etelä-Karjala 
Ei aluetoimintaa vuonna 2020  
 
 
Etelä-Savo 
ei vastausta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


