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YLEISTÄ 
 
Vuosi 2023 on kennelpiirin 67. toimintavuosi. 
 
Kennelliiton vuoden 2023 teemana on koira kansalaisena. Teemavuonna tuodaan esille koiran muuttunutta roolia 
ja merkitystä yhteiskunnassa sekä sitä, millaisia hyötyjä koirat tuovat kansalaisina sekä millaisia palveluita koirat 
tarvitsevat ja miten Kennelliitto voi edistää niiden saavutettavuutta. Kennelliitto tuottaa myös koira-aiheista 
koulutusmateriaalia nuorille. 
 
Kennelpiirimme uusien sääntöjen valmistelutyö on valmis ja ne ovat vuoden 2023 vuosikokouksessa käsiteltävänä 
ja mahdollisesti hyväksyttävänä. Sääntöjen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023. 
 
Toimihenkilöiden osalta piiriltämme puuttuu edelleen aluekouluttaja. Piirin toiminnan kannalta uuden 
aluekouluttajan löytäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Piirin luottamus- ja toimihenkilöiden sekä muiden aktiivien 
yhteistyön parantamiseksi jatkamme edelleen tapaamisia hallituksen ja jaostojen kanssa. Tammikuussa 2023 on 
järjestetty jaostojen tapaaminen jäsenyhdistysten tapaamisen yhteydessä Hämeenlinnassa. Jaostojen 
tapaamisessa käytiin lävitse jaostojen toimintaan liittyviä vuosittaisia tehtäviä sekä kennelpiirin päivittynyttä 
ohjeistusta kennelpiirin tuesta kokeiden järjestäjille sekä SM-tason kokeiden osallistujille. Jäsenyhdistysten 
tapaamisessa käsiteltiin eläintenhyvinvointilakiehdotusta koiran käyttäytymisen ja kokeiden järjestämisen 
näkökulmasta. Lisäksi esiteltiin ja keskusteltiin kennelpiirin uudesta sääntöluonnoksesta. 
 
Kennelpiirin alueella järjestetään vuonna useita merkittäviä kansallisia mestaruuskokeita ja kilpailuta. Janakkalan 
koirakerho järjestää koiratanssin SM-kilpailut toukokuussa Janakkalassa. Suomen Mäyräkoiraliitto järjestää 
metsästyskoirien jäljestämiskokeen SM-kokeen Lopella syyskuussa. Mäyräkoirien ajokokeen etelän lohkon 
valintakoe järjestetään lokakuussa Janakkalassa. Etelä-Hämeen hirvikoirayhdistys järjestää pystykorvien 
Hirvenhaukut 2023 ottelun marraskuussa Hämeenlinnassa. 
 
Hallitus toivottaa jäsenyhdistyksilleen hyvää, antoisaa ja menestyksekästä vuotta. 
 
 
JAOSTOT 
 
AGILITYJAOSTO 
 
Yleistä 
Jaosto jatkaa toimintaansa piirin alueen agilityä harrastavien yhdistysten yhteistyön kehittämiseksi sekä lajin 
harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi piirin alueella. 
 
Tapahtumat 
Piirinmestaruuskilpailut järjestetään 10.6.2023 Forssassa Pilvenmäen kentällä. Järjestävä yhdistys on Forssan 
Pussikoirat ry. Tuomarina toimii Jouni Kautto. Vastaavana koetoimitsijana toimii Mira Markkanen. 
 
Joka toinen vuosi järjestettävä Agilitykouluttajien seminaari on tarkoitus järjestää neljättä kertaa syksyllä 2023. 
Aiheeksi on suunniteltu agilityn rataan tutustumista ja siinä huomioitavia asioita sekä radanlukutaidon oppimisen 
keinoja. Kouluttajana voisi toimia ratoihin ja koiran linjoihin hyvän ja toimivan näkökulman omaava agilitytuomari, 
joka olisi myös itse aktiivinen kisaaja. 
 
AJOKOIRAJAOSTO 
 
Yleistä 
Etelä-Hämeen kennelpiirin ajokoirajaosto jatkaa vuonna 2023 toimintaansa tutuilla linjoilla pyrkien edistämään 
ajokoiraharrastusta eri tavoin. Kokoukset hoidetaan jatkossakin edelleen paikalla ollen tai puhelinneuvotteluina. 
 
Koulutus 
Ensi kaudelle säännöt kokeissa muuttuvat, joten kaikkien tuomareiden on syytä käydä sitä varten 
jatkokoulutuksessa. Koulutusta on tarkoitus tarjota eri puolilla toiminta-aluetta. Palkintotuomareiden koulutusta 
jatketaan, jotta tuomarioikeudet voi pitää voimassa. Tätä varten anotaan palkintotuomarikurssi sekä 
jatkokoulutukset. 
 
Ylituomareiden jatkokoulutus järjestetään edelleen yhteistyössä Salpausselän kennelpiirin kanssa, ja yhteistyöhön 
osallistuvat myös Helsingin ja Uudenmaan kennelpiirit. 
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Tapahtumat 
Hämeenlinnassa pidetään Etelän lohkon kennelpiirien perinteinen neuvottelutilaisuus ennen Suomen 
Ajokoirajärjestön vuosikokousta. 
 
Anotaan järjestettäväksi piirinmestaruusajokokeet sekä ajokoirille (jänis ja kettu) että beagleille ja tarpeellinen 
määrä muita ajokokeita, samoin koko kauden kokeet. 
 
Mäyräkoirille järjestetään vuonna 2023 piirinmestaruusajokoe. Myös lohkon valintakoe pidetään Etelä-Hämeessä. 
 
KANAKOIRAJAOSTO 
 
Yleistä 
Kanakoirajaoston tarkoituksena on tukea alueen kanakoiraharrastuksen mahdollistavia tahoja. Kokeiden ja 
koulutusten järjestäminen tapahtuu eripuolilla piiriä seurojen ja yhdistysten toimesta. Osa tapahtumista saatetaan 
tarvittaessa järjestää naapuripiirien alueella. 
 
Koulutus 
Tarkoituksena on järjestää koulutusta piirin alueella toimiville koetoimitsijoille ohjeiden, sääntöjen sekä tietojen 
päivittämiseen liittyvien asioiden tiimoilta kevään kuluessa, kuitenkin ennen koe- ja metsästyskauden alkua. Lisäksi 
alueella toimivat yhdistykset ja jaostot järjestävät jäsenilleen tarpeen mukaan omia koulutuksia. 
 
Tapahtumat 
Alueen toimitsijat järjestävät kanakoirille suunnattuja kokeita sekä muita tapahtumia omien aikataulujensa ja 
resurssiensa mukaan. 
 
KAVERIKOIRAJAOSTO 
 
Yleistä 
Vuosi 2023 käynnistyy toiveikkain odotuksin. Koronan jälkimainingit ovat havaittavissa myös 
kaverikoiratoiminnassa, sillä kiinnostus saada koirakoita vierailemaan erilaisiin laitoskohteisiin on kasvanut miltei 
räjähdysmäisesti. Kaikkeen kysyntään ei nykyisellä koirakkomäärällä voida edes vastata. Kaverikoiravierailuja 
tehdään ennalta sovittujen käyntikohteiden mukaisesti ja uusia kohteita otetaan mukaan resurssien mukaan. 
Toiminta on laajenemassa näillä näkymin myös Forssaan. Tavoitteena on myös olla enemmän esillä, jotta 
kaverikoiratoiminnan tunnettuus Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella lisääntyisi entisestään. Resurssien mukaan 
vieraillaan myös yksittäisissä yleisötapahtumissa, messuilla ja erilaisissa kohteissa (esim. päiväkodit) 
pyydettäessä. 
 
Koulutus 
Kaverikoiratoiminta kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta ja toiminta laajenee koko maassa. Uusien 
kaverikoirakoiden koulutus- ja testaustilaisuuksia suunnitellaan pidettävän keväällä kaksi ja syksyllä kaksi. 
Ajankohdat tarkentuvat kevään kuluessa. 
 
KOIRATANSSIJAOSTO 
 
Tapahtumat 
Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella toimiva Janakkalan koirakerho on suunnitellut vuodelle 2023 kahdet 
koiratanssikilpailut kummassakin koiratanssin lajissa. Toinen kilpailuista on koiratanssin SM-kilpailu 6.5.2023, joka 
kilpaillaan vain ylemmässä luokassa. Toisen kilpailun ajankohta on vielä avoin. Janakkalan koirakerho myös 
kouluttaa koiratanssia vuonna 2023. Tarkoitus olisi myös järjestää ulkopuolisen kouluttajan toimesta 
koulutustapahtuma. 
 
MEJÄ-JAOSTO 
 
Yleistä 
Jaosto tukee ja avustaa tarvittaessa piirin alueella toimivia yhdistyksiä kokeiden järjestämisessä ja muussakin lajiin 
liittyvissä kysymyksissä. 
 
Tapahtumat 
Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella järjestetään useita kokeita eri yhdistysten toimesta. Etelä-Hämeen Spanielit ry 
järjestää piirinmestaruuskokeen 3.9.2023. Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry järjestää SM-kokeen 16.-17.9.2023 
 
NOUTAJAKOIRAJAOSTO 
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Yleistä 
Jaoston tavoitteena on järjestää vähintään yksi kokous, jossa käsitellään seuraavan vuoden kokeita ja muita 
mahdollisia tapahtumia. Tämä voidaan toteuttaa myös sähköpostikokouksena. 
 
Koulutus 
Noutajarotujen koulutus- ja koetoiminnasta vastaavat piirin alueella olevat koirayhdistykset (Kanta-Hämeen 
Noutajakoirayhdistys) ja metsästysseurat. Yhdistykset ja seurat järjestävät kokeita ja koulutuksia eri puolella piiriä. 
 
Jaoston 2020, 2021 ja 2022 toimintasuunnitelmiin ja budjettiin sisällytetty ja vahvistettu niin sanottu NOME-
valmennusrengastoiminta Etelä-Hämeen Kennelpiirin alueella asuville koirakoille on mahdollisuuksien mukaan 
tarkoitus käynnistää 2023 aikana, koska sitä ei ole voitu järjestää Covid-19 -pandemian vuoksi. Valmennusrengas 
on tarkoitettu kaikille noutajaroduille, joiden kanssa harjoitellaan tavoitteellisesti tähtäimenä noutajien 
rodunomaisten kokeiden ylemmät koeluokat sekä koti- ja ulkomaiset mestaruuskokeet. 
 
Tapahtumat 
Piirin alueella on tarkoitus järjestää vuonna 2023 seuraavat viralliset noutajien kokeet ja kilpailut: 
29.4. Noutajien working test (NOWT), piirinmestaruus 
27.5. Noutajien taipumuskoe (NOU) 
17.-18.6. Noutajien metsästyskoe (NOME-B) 
19.8. Noutajien taipumuskoe (NOU) 
9.-10.9. Noutajien metsästyskoe (NOME-B) 
Lokakuu Noutajien metsästyskoe (NOME-B), piirinmestaruus 
 
NUORISOJAOSTO 
 
Yleistä 
Jaoston tarkoituksena on koota alueen nuoria koiraharrastajia yhteen ja järjestää kiinnostavia koulutuksia nuorille. 
Nuorisokoordinaattori vastaa jaoston toiminnasta. 
 
Tapahtumat 
Tarkoitus on järjestää nuorille junior handler- koulutusta ja lisäksi esimerkiksi nuorille suunnattua toimintaa, kuten 
eri lajeihin tutustumispäiviä ja nuorten pikkujoulut ja 4H dogsitterkurssi. Junior handler SM-osakilpailu ja 
piirinmestaruuskilpailu järjestetään Riihimäen kansainvälisen näyttelyn yhteydessä. 
 
NÄYTTELYJAOSTO 
 
Yleistä 
Näyttelyohjaajat järjestävät kehätoimitsijoille perus- sekä jatkokursseja sekä auttavat ja kouluttavat 
näyttelytoimikuntia. Vuoden aikana ylläpidetään kehätoimitsijalistaa. Piirin näyttelyohjaajat keskustelevat muiden 
piirien ohjaajien kanssa esiin tulleista ongelmista ja muista ajankohtaisista asioista. 
 
Kouluttautuminen 
Tarvittaessa järjestetään kehätoimitsijoiden peruskurssi ja jatkokoulutus. Piirin näyttelyohjaajat osallistuvat 
Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan järjestämiin koulutuksiin. 
 
Tapahtumat 
Vuodelle 2023 on myönnetty seuraavat näyttelyt:  
• Nord näyttely syyskuussa Riihimäellä   
• kansainvälinen näyttely syyskuussa Riihimäellä   
• kuusi ryhmänäyttelyä  
• kaksi pentunäyttelyä  
• 11 rotujärjestöjen erikoisnäyttelyä 
 
PALVELUSKOIRAJAOSTO 
 
Tapahtumat 
Valjakkohiihdon piirinmestaruuskilpailu on anottu järjestettäväksi 4.2.2023 Hämeenlinnan Kennelkerho ry:n 
kilpailun yhteyteen. Mikäli kisaa ei lumitilanteen vuoksi voida järjestää tuolloin, siirretään se Imatralle 5.3.2023 
pidettävän kilpailun yhteyteen. 
 
Palveluskoirajaos järjestää Katriina Tiiran luennon “Koiran elekieli -ymmärrä koirasi kommunikointia” 25.1.2023. 
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PYSTYKORVAJAOSTO 
 
Yleistä 
Pystykorvajaoston tehtävänä on turvata hirvenhaukku- ja linnunhaukkukokeiden järjestäminen piirin alueella sekä 
edistää molempien koemuotojen kokeiden järjestämismahdollisuuksia. Lisäksi kannustetaan uusia harrastajia 
mukaan koetoimintaan. Kokeita järjestäviä yhdistyksiä pyritään tukemaan myös taloudellisesti erityisesti isompien 
ja tärkeimpien kokeiden osalta, joiden järjestämisvastuu kennelpiirille on määrätty. 
 
Koulutus 
Toimintavuoden aikana hirvenhaukun- ja linnunhaukun säännöt muuttuvat ja tavoitteena on järjestää riittävä määrä 
palkintotuomarikoulutuksia sekä jatkokoulutusta vanhoille tuomareille, joihin kaikkien on myös osallistuttava, että 
arvosteluoikeus säilyy. Lintutuomareiden koulutus järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Hämeen 
Kennelpiirien kanssa, koska omia linnunhaukun ylituomareita ei alueella ole. Rotujärjestöjen yhteiset 
koulutustoimikunnat kouluttavat kaikki ylituomarit uusien sääntöjen mukaiseen arvosteluun ennen kennelpiirien 
tuomarikoulutuksia. 
 
Tapahtumat 
Toimintavuoden tärkein tapahtuma Etelä-Hämeen Kennelpiirin alueella on Hämeenlinnassa Lammilla 16.-
18.11.2023 järjestettävä SPJ:n Hirvenhaukut-ottelu. Ottelun järjestelyistä vastaa Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys 
ry ja ottelutoimikunnan puheenjohtajana toimii Pekka Stenbacka. Kokeen ylituomarina toimii Pasi Tuhkanen 
Pohjois-Hämeen Kennelpiiristä ja varaylituomarina Juuso Nyström Etelä-Hämeen Kennelpiiristä. Etelä-Hämeen 
Hirvikoirayhdistys ry:n tavoitteena on järjestää niin sanottu täyden palvelun (maastot ja tuomarit järjestäjien 
puolesta) hirvenhaukkukoe Hämeenlinnassa syksyn 2023 aikana. Järjestetään kennelpiirin mestaruuskilpailut 
hirvi- ja lintukokeissa sekä kolmesta neljään avointa hirvikoetta ja yhdestä kahteen avointa lintukoetta. Anotaan 
järjestettäväksi sääntöjen mukaiset koko kauden kestävät HIRV-, KARH-, HIRV-J- ja LINT kokeet. 
 
Osallistutaan kaikkiin toimintavuoden aikana järjestettäviin etelän lohkon valintakokeisiin kiintiöiden puitteissa. 
Tavoitteena on saada koiria mukaan valtakunnallisiin otteluihin (SM-kilpailut). 
 
Valitsijamiehet vuonna 2023 
Hirvikoirien arvo-otteluiden valitsijamiehinä vuonna 2023 toimivat seuraavat henkilöt: 
SHHJ:n rodut: Juuso Nyström 
SPJ:n ja SLJ:n rodut: Juha Papinsaari 
Lintukoirien valinnat arvo-otteluihin tekee pystykorvajaosto Jouko Kymäläisen johdolla, koska kennelpiirin alueella 
ei ole yhtään linnunhaukun ylituomaria, joka tähän tehtävään voitaisiin nimetä. 
 
Muu toiminta 
Järjestetään mahdollisuuksia osallistua eri tapahtumiin, mikäli näitä toimintavuoden aikana tulee. 
 
RALLY-TOKOJAOSTO 
 
Yleistä 
Rally-tokojaosto toimii Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella kennelpiirin ja piirin jäsenyhdistysten, Palveluskoiraliiton 
ja Kennelliiton välillä rally-tokon koulutus- ja koetoiminnan asiantuntijana. Se tiedottaa rally-tokokilpailujen ja -
ohjeiden muutoksista sekä neuvoo kilpailujen järjestäjiä kilpailuihin ja kursseihin liittyvissä asioissa. 
 
Kouluttautuminen 
Jaosto kartoittaa jäsenyhdistysten koulutustarpeita ja pyrkii järjestämään sopivaa koulutusta. Toimintavuoden 
aikana on tavoitteena järjestää Nordic-tasoinen koulutus lajia kauemmin harrastaneille. 
 
Tapahtumat 
Piirinmestaruuskilpailun järjestää Hämeenlinnan Kennelkerho ry elo-syyskuussa. Jaosto kannustaa hyvin 
menestyviä koirakoita osallistumaan rally-tokon SM-kilpailuun, joka järjestetään 12.-13.8.2023 Liperissä. 
 
TOKOJAOSTO 
 
Yleistä 
Etelä-Hämeen kennelpiiri ry:n tokovastaava toimii kennelpiirinsä alueella tottelevaisuuskoulutus- ja koetoiminnan 
asiantuntijana ja yhdyshenkilönä Palveluskoiraliiton, Kennelliiton, Kennelpiirin ja Kennelpiirin jäsenyhdistysten 
välillä. Tarkoituksena on edelleen, että kennelpiirin jäsenyhdistykset järjestävät TOKO-kokeita entiseen malliin ja 
TOKOON liittyviä kursseja sekä lajiin liittyviä koulutuksia. 
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Tokovastaava pyrkii edelleen: 

• tiedottamaan tottelevaisuuskokeiden ja koeohjeiden muutoksista 
• neuvomaan ja opastamaan kaikissa TOKON kokeisiin, kursseihin ja koulutuksiin liittyvissä asioissa 

kennelpiirin koetoimitsijoita, liikkeenohjaaja ja koulutusohjaaja 
• kartoittamaan kennelpiirin koulutustarpeet sekä koordinoimaan kennelpiirin alueella järjestettävien 

tottelevaisuuskokeet ja kurssit päällekkäisyyksien välttämiseksi 
• aktivoimaan, ohjeistamaan ja yhteensovittamaan nuorten koirien tokorinki – toimintaa 
• tarvittaessa osallistumaan piirijohtoisten koulutustilaisuuksien valmisteluihin ja järjestelyihin 
• laatimaan TOKOn osalta kennelpiirin toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja 

toimintamäärärahasuunnitelman. 
 
Tapahtumat 
TOKON piirinmestaruuskokeen järjestää 7.5.2023 Forssan Palveluskoirat, ylituomarina toimii Harri Laisi 
 
MUUT LAJIT 
 
Yleistä 
Jaoston on tarkoitus huolehtia kennelpiirin sisällä niiden Kennelliiton virallisten koe- ja kilpailulajien asioista, joilla 
ei toistaiseksi ole kennelpiirin organisaatiossa omaa jaostoaan. Eri lajeissa toimivia henkilöitä pyritään ottamaan 
mukaan toimintaan ja opastamaan heidät alkuun jaostojen toiminnassa, jotta he voisivat tarkoituksen mukaisena 
aikana siirtyä hoitamaan lajinsa asioita omassa jaostossaan. Jaoston toimintaan kuuluvia lajeja vuonna 2023 
voisivat olla esimerkiksi nosework ja vesipelastus. Tarvittaessa lajivalikoimaa laajennetaan vuoden aikana. 
 
Kouluttautuminen 
Nosework on ollut Kennelliiton virallinen koelaji vuoden 2020 alusta alkaen. Melko uuteen koelajiin koulutetaan 
uusia toimihenkilöitä. E-H kennelpiirin alueella kolme henkilöä on suorittanut ylituomarin peruskurssin vuoden 2022 
aikana ja heidän on tarkoitus edetä lajikohtaiseen koulutukseen ja harjoitteluihin vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä 
lajin ylituomareita ei vielä toimi kennelpiirimme alueella. 


