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Pitkä kuuma kesä on takana muutamaa helle 
jaksoa lukuun ottamatta. Tänä vuonna järjes-
tettiin piirimme ensimmäinen rally-tokon pii-
rinmestaruus, joka on todella hieno juttu. Pii-
rin alueella järjestettiin myös nuorten agilityn 
SM kilpailut, näyttelyistä ja muista kokeista 
puhumattakaan, joten alueellamme on ollut 
tapahtumia melkein joka viikonlopulle. Tosin 
osa kokeita on järjestetty iltakilpailuina, joka 
on ollut koirien kannalta järkevää.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

14.8. kennelpiirimme nuorisojaosto järjesti 
nuorille suunnatun palveluskoiralajien tutus-
tumispäivän. Allekirjoittaneella oli kunnia olla 
paikalla selostamassa ja avustamassa esimerk-
ki koirakoita sekä nuoria lajiin tutustujia. Nuo-
rissa on tulevaisuus. Toivoisinkin, että useim-
mat lajit ottaisivat nuoret harrastajat siipiensä 
suojaan tai ainakin kertoisivat oman lajin posi-
tiivisista puolista. Jos ei tänään olekaan lajiin 
sopivaa koiraa, voi ajatus kyteä roihuksi asti 
tulevaisuudessa. Me tarvitsemme uusia har-
rastajia lajiin kuin lajiin, koska näistä nuorista 
saamme myös uusia koetoimitsijoita ja kokeen 
järjestäjiä.

Tällä hetkellä työn alla on Helsingin Seu-
dun Kennelpiiri ry:n uudet kotisivut, jotka 
toteutetaan uudella alustalla. Olisiko sinulla 
ajatuksia, mitä odotat löytäväsi kotisivuilta? 
Tavoitteena on saada reaaliaikaista uutisointia 
niin tulevista tapahtumista kuin tapahtumista 
itsestään.

Syksyksi tehdyt tapahtuma suunnitelmat ka-
riutuivat monestakin syystä, mutta mietinnäs-
sä on mahdollisesti jotain ihan uutta. Kohtaa-
misten merkeissä.

Hyvää alkavaa syksyä toivottaen

Outi
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Syksy tulee ja kokeissa tarvitaan tuomareita. 
Eritoten uusien harrastajien tai ulkopaikka-
kunnalta pääkaupunkiseudulle kilpailemaan 
tulevien koiranomistajien on vaikea löytää 
tuomareita tai päästä kiinni harrastukseen. 
Tätä helpottaakseen tuomareita voi hakea ken-
nelpiireittäin ja koemuodoittain Kennelliiton 
tapahtumakalenterin tuomarihausta; https://
tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Tuomarit 

Jos nimeäsi ei pätevyydestä huolimatta löydy, 
on syynä jokin seuraavista:
• Omakoiran henkilötiedoissa on rasti koh-

dassa ”Osoitteeni on salainen”. Tätä kohtaa 
ei pysty vaihtamaan puhelinsovelluksella, 
vaan ainoastaan Omakoiran selainversiossa.

• Oletko Kennelliiton jäsen? Jos olet esimer-
kiksi vain rotuyhdistyksen jäsen, mutta et 
Kennelliiton jäsen, tietojasi ei löydy eikä 
voida lisätä Kennelliiton tapahtumakalente-
riin eikä Omakoiraan.

• Oletko ilmoittanut palkintotuomaripäte-
vyytesi Helsingin Seudun Kennelpiirin sih-
teerille, joka hoitaa pätevyyksien kirjaami-
sen Omakoiraan? Ylituomarien ei tarvitse 
ilmoittaa muita, kuin niiden koemuotojen 
pätevyydet, joissa heillä ei ole ylituomarioi-
keuksia.

• Asutko Helsingin Seudun Kennelpiirin 
alueella? Helsingin Seudun Kennelpiirin 
sihteeri voi lisätä tietosi vain, mikäli asut 
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Van-
taalla.

MISTÄ TUOMARI KOIRALLE
ENSI SYKSYN KOKEISIIN?

Jos haluat tietosi näkymään Kennelliiton ta-
pahtumakalenterin tuomarihaussa ja Omakoi-
ran puhelinsovelluksessa, toimi seuraavasti:
• Toimita Kennelliiton jäsennumerosi,
• nimesi ja
• kuva tuomarikortista, josta käy ilmi tuoma-

ripätevyyden myöntämispäivämäärä sekä 
mihin koemuotoon olet pätevöitynyt, Hel-
singin Seudun Kennelpiirin sihteerille säh-
köpostilla osoitteeseen sihteeri@hskp.net 

Teksti: Erno Aholammi Kuva: Outi Toni
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OHJE MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSISTA  
Hyväksytty Kennelliitossa 18.8.2022. Voimassa 19.8.2022 alkaen.  
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Tiedäthän, että piirin Tiedote löytyy myös
sähköisessä muodossa piirin sivuilta:

https://www.kennelpiiri.fi/helsingin-seutu/
kennelpiiri/tiedote
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1 KOETOIMINTA 

Kaikki koeanomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti. 
 

1.1 KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 

1.1.1  KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET 
 
Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja valintakokeiden 
ohjeiden mukaisesti. Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava: 
 

ANOMUS  
KENNEL- 
PIIRILLÄ 

VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS  
ROTU- 

JÄRJESTÖLLÄ 
VIIMEISTÄÄN 

ANOMUS 
KENNEL- 
LIITOSSA 

VIIMEISTÄÄN 
 

31.12. 
 

31.1. 
 

30.4. 
 
Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut -ottelu ovat Kennelliiton otteluita, joissa järjestelyvastuu on kennelpiireillä. 
Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen Pystykorvajärjestö ovat laatineet valtakunnallisten otteluiden ja niiden 
valintakokeiden järjestämisvuorottelun ja vastaavat rotukohtaisesti säädetystä toteutuksesta sekä 
tiedottavat siitä ennen anomisajan loppumista järjestämisvastuussa olevalle kennelpiirille. 
 
 

1.1.2 MUUT SM-KOKEET NIIDEN VALINTAKOKEET JA MAAOTTELUT  

 
 

KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  
KENNEL- 
PIIRILLÄ 

 

ANOMUS  
ROTU- 

JÄRJESTÖLLÄ 
 

ANOMUS 
KENNEL- 
LIITOSSA 

 
 

1.1.–30.6. 
 

30.6. 
 

31.7. 
 

31.8. 
 

1.7.–31.12. 
 

31.12. 
 

31.1. 
 

28.2. 
 
 

1.1.3 KANSAINVÄLISET KOKEET/KILPAILUT 
 
Kansainväliset kokeet / kilpailut tulee anoa kennelpiiriltä, Agilityliitolta tai Palveluskoiraliitolta vähintään 6 
kk ennen koetta / kilpailua. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän puolloilla varustettuna 
viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei KV kokeissa tarvita. 
 
Vinttikoirakokeiden / -kilpailujen osalta anomusten tulee olla Vinttikoiraliitolla kokeen / kilpailun pitoaikaa 
edeltävänä vuonna viimeistään 15.6. mennessä. Anomukset tulee toimittaa Kennelliittoon myöntäjän 
puolloilla varustettuna kokeen / kilpailun pitoaikaa edeltävänä vuonna viimeistään 15.7.mennessä. 
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1.2 KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT KOKEET 
 
Kokeet anotaan sähköisesti Omakoirapalvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. 
Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi. 
 
 

KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  
KENNELPIIRILLÄ 

VIIMEISTÄÄN 

ILMOITUS KENNELLIITOSSA 
VIIMEISTÄÄN 

1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 
1.5.–19.8. 31.12. 31.1. 
20.8.–31.12. 31.3. 30.4. 

 
Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) 
viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää. 
 
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä 
ajoin myöntäjän toimesta.  
 
 

1.3 SUOMEN PALVELUSKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 
Palveluskoiraliiton hallinnoimat kokeet sekä luonnetestit ja MH-luonnekuvaukset tulee anoa viimeistään 
kaksi (2) viikkoa ennen kokeen, luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen järjestämistä. 
 
Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.1.3 mukaisesti. 
 

1.3.1 PALVELUSKOIRIEN SM-KOKEET 
 
Kohdan 1.1.2 mukaan. 
 
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä 
ajoin myöntäjän toimesta.  
 

1.4 SUOMEN VINTTIKOIRALIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 
 
Vinttikoirakokeet anotaan Suomen Vinttikoiraliitolta. Vinttikoiraliitto on velvollinen toimittamaan 
ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi. 
 

KOKEEN PITOAIKA ANOMUS  
VINTTIKOIRALIITOSSA 

ILMOITUS 
KENNELLIITOSSA 

   
1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 
1.5.–31.7. 31.10. 31.1. 
1.8.–31.12. 31.10. 30.4. 

 
Vinttikoirakokeiden anomismenettelyyn on Vinttikoiraliitolla omat tarkemmat ohjeensa. 
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Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä 
ajoin myöntäjän toimesta.  
 
Vinttikoirien SM-kokeet anotaan kohdan 1.1.2. mukaisesti, kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.1.3. 
mukaisesti. 
 
 

1.5 AGILITYLIITOLTA ANOTTAVAT KILPAILUT 
 
Agilitykilpailut anotaan Suomen Agilityliitolta. Agilityliitto on velvollinen toimittamaan ilmoituksen 
hyväksymistään kilpailuista Kennelliitolle julkaistavaksi. 
 

KILPAILUN 
PITOAIKA 

ANOMUS  
AGILITYLIITOSSA 

ILMOITUS 
KENNELLIITOSSA 

   
1.1.–30.4. 31.8. 30.9. 
1.5.–31.7. 31.12. 31.1. 
1.8.–31.12. 31.3. 30.4. 

 
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä 
ajoin myöntäjän toimesta.  
 

1.6 KOEPÖYTÄKIRJAT 
 
Omakoiran kautta tulevat koetulokset on toimitettava sähköisesti viikon (1) kuluessa  
ylituomarin hyväksyttäväksi ja ylituomarin on tarkastettava ja hyväksyttävä tulokset kahden  
(2) viikon kuluessa.  
 
Kennelliiton hyväksymän rajapinnan kautta tulevat tarkastetut tulokset on toimitettava  
Kennelliittoon kolmen viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Vastaavasti toimitaan, kun  
tulokset lähetetään Palveluskoiraliitolle, Vinttikoiraliitolle tai Agilityliitolle. 
 
 

1.7 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: 
 
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. 
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Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin 
koemuotoihin. 
 
Kokeita koskevat luvat tulisi hakea kootusti kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla. 
 
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 Riistakeskus 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 
 
Vinttikoirat 
-  vinttikoirien maastokokeet 
 
Kanakoirat 
- vesi- ja jälkityökokeet 
- metsäkoe, kenttäkoe, tunturikoe 
- kanakoirien erikoiskoe 
 
Muut lintukoirat 
- noutajien taipumuskoe 
- noutajien metsästyskoe 
- spanieleiden taipumuskoe 
 
Vesiriista- ja muut vesikokeet 
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe 
- vesipelastuskoe 
Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 – helmikuun viimeinen päivä., ei tarvita Suomen 
Riistakeskuksen lupia koirien irtipitämiseksi. Poikkeuksena karhunhaukkutaipumuskoe, jonka 
järjestämiseksi tarvitaan erillinen Suomen Riistakeskuksen myöntämä lupa. 
 
Ilveksenajokoe ei kuulu lupaharkintaan. Ilveksenajokoe voidaan järjestää vain metsästyksen yhteydessä. 
 
Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä 
 
Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä annetun päätöksen ehtoja 
noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa. 
 
Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, voidaan lupa peruuttaa. 
 
 

2 ANOMUKSET KURSSI- JA KOULUTUSTILAISUUKSISTA 
 
Kaikki kurssianomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti. 
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Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri. Myöntämistään kursseista kennelpiiri lähettää 
tiedon Kennelliitolle. Kennelpiirin ja rotujärjestön kursseista anomukset lähetetään 
Kennelliitolle vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkamista. Anomusten tulee olla 
kennelpiirillä vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkua. 
 
Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille, jonka alueella kurssi 
järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille 
jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan. 
 
Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille, jonka alueella kurssi 
järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää yksinomaan omille 
jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan. 
 
 

3 TOIMINTA-AVUSTUKSET 
 
Toiminta-avustukset anotaan Kennelliitolta viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
 
 

4 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 
 
Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa tämän ohjeen määräyksistä. 

Illat hämärtyvät,Illat hämärtyvät,

yöt pimenevät. yöt pimenevät. 

Käytä heijastinta!
Käytä heijastinta!
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Jokaisessa yhdistyksessä ja koiraharrastuspo-
rukassa on se joku tai ne jotkut, jotka aherta-
vat, että harrastusmahdollisuuksia olisi tarjolla 
sekä itselle että muille. Tapahtumat eivät syn-
ny itsestään, niissä on paljon esivalmistelua 
puhumattakaan itse tapahtumapäivästä, jossa 
paikan päällä on yleensä tarve isommallekin 
joukolle tekijöitä. Yhdistyksen lehden val-
mistelu vaatii vähintään juttujen pyytämistä 
ahkerilta kirjoittajilta, materiaalin kasaamista, 
ja tehdäänpä joskus taitto ja jakelukin omal-
la porukalla. Tiedottamisen isona osana ovat 
tietysti myös verkkosivut ja toki nykyaikana 
myös hyvin vahvasti some. Yhdistyskään ei 
pyöri ihan itsekseen, tarvitaan vähintään muu-
taman ihmisen tekevä hallitus.

Toivottavasti jokaisella tulee mieleen joku 
tekijä, joka ansaitsee, paitsi taputuksen olalle, 
myös palkitsemista vähintään kunniamainin-
nalla tai jopa ihan ansiomerkin muodossa. Nyt 
on taas se aika vuodesta, että anomukset ansio-
merkkien saajiksi tulee toimittaa kennelpiirille 
ja Kennelliittoon. Molempien toimittaminen 
onnistuu oman kennelpiirin kautta, Kennelliit-
toonkin, mikäli anotaan ainakin osittain oman 
kennelpiirin ansioilla. 

Sekä kennelpiirillä että Kennelliitolla on 
useamman arvoisia ansionosoituksia ja -merk-
kejä. Ansioden ja aiempien palkitsemisten 
mukaan määräytyy, minkälaista ansiomerkkiä 

NYT ON AIKA
PALKITA

kannattaa lähteä anomaan. Neuvoja saa toki 
kennelpiiristä. Kennelpiirin anomus toimite-
taan vapaamuotoisena kennelpiirin hallituksel-
le. Mukaan kannattaa liittää henkilön tietojen 
lisäksi myös saavutetut ansiot ja harrastushis-
toria. Kennelliitolla on ansiomerkkihakemuk-
sille oma lomakkeensa ja se löytyy täyttö- ja 
toimitusohjeineen Kennelliiton sivuilta. Siinä 
harrastus- ja luottamustehtävät on määritelty 
tarkemmalla tasolla kirjattaviksi. Olennaista 
on se, millaisia pitkäaikaisia ja/tai merkittäviä 
hallituspaikkoja, toimihenkilö- tai muita tehtä-
viä palkittavalla henkilöllä on. 

Kennelliiton hakemuksessa olennaista ja 
merkittävää on oman yhdistyksen tai ken-
nelpiirin antama suositus, hakemus tulee siis 
toimittaa tällaisen tahon kautta. Kennelpiirin 
ansiomerkkejä hakiessa auttaa, jos on jo kave-
rin suositus mukana. Kennelpiirin jäsenyhdis-
tykset tai jaostot voivat hakea ansiomerkkejä 
tekijöilleen. Sekä Kennelliitossa että kennel-
piirissä hakemukset käsitellään niille annettu-
jen aikarajojen ja käytännön mukaisesti. Mo-
lemmilta tahoilta saadut tunnustukset jaetaan 
tulevan kevään mittaan, kun hakemukset on 
käsitelty ja ansiomerkkien saajat hyväksytty.

Hakemuksia heti rustaamaan, takarajana 
seuraavalle palkitsemiskierrokselle on 
31.12.2022.

Teksti: Anu Heikkinen
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Tämän vuotinen kilpailu käytiin läkähdyttävän 
kuumassa helteessä. Tuomarina toimi Piritta 
Pärssinen Oulusta. Lisäksi kehässä hääräsi 
kaksi tuomariharjoittelijaa, joten aikataulu vii-
västyi EL-luokassa, mutta tämä kirittiin kiinni 
ja Alo- luokka alkoi noin 15 min myöhässä.

Tuomarinkartano aina hieno paikka kisa-
ta. Tilaa riittää. Jossain kaukana takana päin 
vuodet, jolloin tokon piirimestiskisoissa oli 80 
koirakkoa ja monta kehää. Nyt osallistujia 23 
ja toinen suunnitelluista tuomareista jouduttiin 
perumaan vähäisen osanoton takia.

Alokasluokkaan ilahduttavasti osallistujia 
(9 koirakkoa) ja rotujakauma hieno: kolmen 
bordercollien lisäksi villakoira, pieniame-
rikanpaimenkoira, cockerspanieli, labrado-
rinnoutaja ja kaksi australian paimenkoiraa. 
Muissa luokissa pääasiassa bordercollieita.

Lisää haastetta kisaan toi melkoinen määrä 
perhosia ja heinäsirkkoja, jotka olivat vallan-
neet nurmialueen. Pahin häiriötekijä oli kui-
tenkin tämä läkähdyttävän kuuma ilma.

Piirinmestaruuden saavutti labradorinnou-
taja Helkyn Peter Pan, Liina Juopperi, Vantaa 
pistein 231,5 Joukkuekilpailun parhaat pisteet 
saavutti Hakunilan seudun koiraharrastajat, 

TOKON PIIRINMESTARUUSKILPAILUT 
27.8.TUOMARINKYLÄN 

VINTTIKOIRAKESKUKSESSA

kakkosena Agitokodogs ry ja kolmanneksi 
Itä-Helsingin agilityharrastajat ry.

Kiitokset tuomarille ja liikkeenohjaajalle 
heidän tehokkaasta työskentelystä paahteises-
sa helteessä, ATD buffa, josta saatiin puhtia, 
niin talkoolaisille, kisaajille, että paikalle tul-
leille katsojille.

Iso kiitos sponsoreille Royal Canin Finland 
ja Riemukauppa palkinnoista!

Teksti: Pirkko Bellaoui Kuvat: Outi Toni
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Alokasluokan 5 parasta. 1. bcu  rending Champagne om. Hannele Rontu, 2. bcu Gem om. Tiina 
Hyvärinen, 3. lbu Brufinn Close Call om. Liina Juopperi, 4. bcu Zygoptera Golden Flatwinfg 
om. Tiltu Antikainen, 5. Hazelmoor Hello Honesty om. Tiina Granholm

Joukkuekilpailun parhaat; Itä-Helsingin agilityurheilijat ry



HSKP Tiedote 3 • 2022 15

Avoin luokka
1. sheltti n Golden Rose 
 All Of My Heart
 om. Katri Soinne
2. bpk malinois u 
 Kamikazevirran Aragorin 
 ohj. Miia Lönnqvist
3. novascotiannoutaja n Miilun-

polttajan Punatukkainen Tyttö 
ohj. Ari Alexandersson

Kuvassa myös tuomari Piritta 
Pärssinen

EVL
1. bc uros Gingerbell Verso Nord 
 om. Katja Kiviaho (Keuruu)
2. lbu Helkyn Peter Pan 
 om. Liina Juopperi, 
 Vantaa PM1
3. Tending Almighty 
 om. Hannele Rontu

VOI
1. bcn Tending Impulse
 om. Katri Ristimäki
2. bcu  Dreadful Vixens
 Severus Snape
 om. Tiltu Antikainen
3. auspk n Helmivuoren
 Ruusukvartsi
 om, Kirsi Kuronen
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Helsingin seudun 
kennelpiiri ry:n piirin-
mestari 2022
Helkyn Perer Pan ja 
Liina Juopperi, Vantaa

Joukkukilpailun hopea
Agitokodogs ry

Joukkuepronssia
Itä-Helsingin agilityurheilijat ry
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Nuorisojaosto päätti kokeilla jotain uutta, kun 
järjestimme nuorille mahdollisuuden tutustua 
palveluskoira-lajeihin Tuomarinkartanon vint-
tikoirakeskuksella 14. elokuuta. Valitettavasti 
useampi joutui perumaan ohjaajan tai koiran 
sairastumisen vuoksi, mutta osallistujia saapui 
silti paikalle yksitoista. Erikokoisia sekä -ro-
tuisia koiria oli joukossa mukavasti.

Harmillisesti Juha Korrin leikitys-osuus 
peruuntui tältä kerralta, mutta aika saatiin ku-
lumaan hyvin kun pääsimme tutustumaan ha-
kuun, (pien)esine- etsintään, esineruutuun ja 
lopuksi jäljestykseen.

Meille sattui aurinkoinen kesäpäivä ja siir-
ryimmekin aloituksen jälkeen koivikon var-
joon istumaan ja nauttimaan pienestä tarjoilus-
ta. Kouluttajina toimivat Outi Heikkilä-Toni 
sekä Hanna Valtanen. Päivä sujui hienosti. 
Nuoret koirineen kokivat monia onnistumi-
sia ja muutama koirista huvitti meitä innos-
tuessaan vähän liikaa etsittävistä esineistä... 
Nämäkin kaverit saatiin takaisin hallintaan ja 
näimme myös monia mallikkaita suorituksia 
pitkin päivää.

Virittämämme piilotkin pysyivät jotakuin-
kin pystyssä ja pk-päivä oli siis kaiken kaik-
kiaan onnistunut. 

Hyvää syksyä ja tulevia treenipäiviä lukijoille!

Suvi Tiainen
ps. Suunnitelmissa on toteuttaa leikityspäivä 
erillisenä tapahtumana. Pysykää kuulolla

TUTUSTUMINEN
PALVELUSKOIRALAJEIHIN
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SNADI STOORI STADISTA

Niinku kaikki skidit, niin myös mäkin pum-
masin saada oman koiran. Mä kai pyysin sitä 
varmaa siit lähtien, kun opin bamlaamaan, 
mut mutsi ja faija ei kuitenkaa lämmen-
ny ajatukselle, ennenku mä olin sit jo 
sen ikänen, et tajuaisin edes mitä duu-
nii se koira sit tois mukanaan.

Mä olin roudannu ulos meidän 
talon joka piskii jo monta vuotta 
ja kai ne sit lopulta himassa hiffas, 
et mulle olis parempi saada se oma 
roudattava.

No, mä olin sit ihan hiilenä, et 
meille tulee koira. Lopulta tuli se päi-
vä, et me mentii, minä mutsi ja faija, 
Puotinharjuu tsiigamaa niitä pentuja. 
Faija ei tullu edes sinne sisälle, vaan jäi 
biligaa venaamaan.

Ehkä se ei ollukkaa iha loppuu asti suostu-
nut tähän koirabisnekseen...

Mut minä ja mutsi mentiin ja siellä ne neljä 
paksua cockerin pentua kelli niiden keittiön 
patterin vieree duunatussa lodjussa. Niiden 
emäkoira oli jo siinä vaiheessa kai kyllästynyt 
niihin piikkihampaisiin, kun se ei edes välittä-
ny, vaikka nostelin niitä pentuja sieltä loodasta 
syliin. 

Se kasvattaja sano, et ne pennut ei ollu vielä 
valmiita pariin viikkoon lähtee uutee himaan, 
mut me voitii jo valkata niistä sit mieluisin. 
Mä tietty bongasin just sen mitä ei kuulemma 
ikinä pitäs; hiljanen ja arka poikapentu, joka 
istu loodan viimisessä nurkassa ja tsiigaili 
vaan eikä tullu edes moikkaa. 

Mutsi sano et otetaan narttu, mut mä pidin 
pääni. Se paksu poikapentu oli just sellanen 
mikä pitikin ja sitä paitsi, siinä oli kolmee 
värii toisin ku ne likkapennut, jotka oli ”vaa” 
mustavalkosii.

Mä muistan, et mulle kymppivuotiaalle se 
kaks viikkoo venata omaa koiranpentuu oli 

todellinen kidutuksen aika. Mun vanhemmat 
systerit joutu mun raivareiden kohteeks iha 
snadistaki naljailuista.

No, sen kahden viikon sisään mahtu sit sel-
lanen episodi, joka mua vieläkin skriinattaa yli 
viidenkymmenen vuoden jälkeen. Siitä mun 
itse asiassa pitiki vaa teille kirjottaa.

Meidän himatalon vastapäätä oli mun skole, 
Mäkelä. Siinä voikkasalin ikkunoiden kohdal-
la koulun takana oli tosi hyvä ja silee bärtsi. 
Mä en muista enää mistä mä slumppasin sen 
valkosen maalin ja sudin, mut mä menin ja 
maalasin siihen sileeseen galtsiin maalipens-
selillä sen mun tulevan koiran kuvan. 

Mä muistan miten mageeta se oli, ku sai 
taiteilla kerranki tosi isoon tilaan ja iha älden 

”Valitettavasti tämä on vain alkuperäisen ku-
van kopio jonka maalasin kertsissä luvallisesti 
lautaselle suunnilleen samoihin aikoihin kuin 
kalliomaalaukseni”
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hienon koirankuvan teinki. Mun tulevan koi-
ran kuvan!

Mä en ehtiny potkii ees tennareita glab-
beista, ku mutsi tuli eteisee ja sano et ”nyt 
sit mennää Sturarin rautakauppaan”. HÄH?! 
Se nappas mun handusta kii ja sit mentii aika 
forssilla sinne. Se osti tinneripullon ja trasselii 
ja sillä oli mukana kassissa jo valmiiks jotain 
lakananriepuja. Mä siinä vaiheessa jo hiffasin 
mihin me oltii menossa seuraavaks.

Siinä sit ehti ilta pimetä ku meikäläinen vie-
lä hinkkas tinneririevuilla taideteostaan irti siit 
sileestä bärtsistä. Otti niin todella pannuu, et 
koirankuva, joka oli tietysti mun piirtämä ”pa-
ras” kuva koskaan, jouduin sen ite tuhoomaan 
tinnerillä. Ja sit pesten vielä koko perhanan 
galtsii. Tätä ei olis tapahtunu (ehkä) jos mä oli-
sin ehtiny maalata sen ennenku mutsi tuli spo-
rahalleilta. Kukaan ei koskaan olis saanu tietää 
kenen teos se oli...tai sit. Mutsi oli saman tien 
sillo himaan tultua menny sulkemaan partsin 
dörtsii. Meidän partsilta pysty tsiigaa suoraan 
sinne galtsille ja kukas se siellä koulun bärt-
sillä oli Picassona? Jäin bosee, mut ehin kum-

”Entisaikain graffittimaalari aihe sylissä”

Piirinmestaruuskilpailu:
Belgianpaimenkoira malinois narttu FI TVA FI RTVA
Aika Paha Annos FI27792/14, 
om ja ohj Wallgren Janina, Espoo 99p

Bichon frisé narttu FI MVA FI TVA
Zirrhan Twinkle Twinkle Little Star 
FI49495/18, om ja ohj Lavonen Riikka, Vantaa 98p

Bordercollie uros PM-16, TSM-18
Saunajaakon Alfa Romeo ER59905/11, 
om ja ohj Carita Kuparinen Helsinki 96p

Piirimestaruusjoukkuekilpailu
1. HSKH 1 2. I-HAH2 3. I-HAH1

RALLYTOKON PIIRINMESTARUUS-
KILPAILUT 18.6. 2022

minki tehdä sen koirankuvan kokonaan.
Minä olin varmaa Valkan eka graffittitaitei-

lija •••

(ps. vieläkin voi vähän nähdä Mäkelän koulun 
kalliolla epäselvän poishuuhdotun kuvan lup-
pakorvaisesta otuksesta.)

Anne



22 HSKP Tiedote 3 • 2022

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

Puheenjohtaja
• Harri Väre
harri.vaere@gmail.com
040 585 4955

Sihteeri (jaoston ulkopuolinen)
• Pia Kivistö
p.i.a.f.kivisto@gmail.com

Rahastonhoitaja
• Silvo Mikkonen
silvo.mikkonen@gmail.com
040 591 8623

hskp.net/jaostot/
metsastyskoirajaosto

PALVELUSKOIRAJAOSTO

Puheenjohtaja
• Outi Heikkilä-Toni
outi.toni@kolumbus.fi

Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com

Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com

hskp.net/jaostot/
palveluskoirajaosto

NUORISOJAOSTO

Puheenjohtaja
• Carina Kitti
carina.kitti@outlook.com
+358 500 404 255

Varapuheenjohtaja
• Oona Sukander

Sihteeri
• Elina Lohi
nuorisojaosto.hskp@gmail.com

Nuorisotoiminnan kouluttaja
• Hilde Fredriksson
hildemarie.fredriksson@gmail.com
+358 50 528 7071

facebook.com/nuorisojaosto

hskp.net/jaostot/nuorisojaosto
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SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO

Puheenjohtaja
• Hanne Ahola
040 761 4365
hanne.ahola@helsinki.fi

Sihteeri
• Anu Heikkinen
040 571 4266
anu.heikkinen@hskp.net

Rahastonhoitaja
• Anne Sinisalo
050 309 3952
anne_sinisalo@msn.com

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

TERRIERIJAOSTO

Puheenjohtaja
• Christa Ahlbom,
Skotlanninterrierikerho ry
christa.ahlbom@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja
• Hanna Granlund,
Skyenterrierikerho ry
granluha@live.com

Sihteeri
• Suvi Kuivanen,
Suomen Bedlingtonkerho ry
suvi.kuivanen@nic.fi

Rahastonhoitaja
• Jatta Pailinna
Suomen Kääpiöbullterrierit ry
jatta.pailinna@gmail.com

Muut jäsenet
Paula Polvinen, Lakelandinterrierit ry
Eija Jantunen, Englanninkääpiöterrierit ry
Johanna Nykyri, Walesinterrierikerho ry
Tanja Köykkä, Suomen Amerikan-
karvatonterrierit ja Rottaterrierit ry
Lilian Forsblom, Suomen
Bullterrieriyhdistys ry
Marjatta Pailinna-Rosenlöf,
Suomen Kääpiöbullterrierit ry

www.facebook.com/hskptj/
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TOKOJAOSTO

Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

Sihteeri
• Arja Varis
arja.varis@loimu.fi

Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
kaisa.m.westerlund@gmail.com

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/
jaostot/tottelevaisuusjaosto

facebook.com/tokohskp/

HSKP Nuorten tokokoirien näyttökoe 19.8.2022
Rinkiin valittiin 8 uutta koirakkoa!

• Mariia Kornevitz ja auspk Nomi

• Sirke Viitanen ja bc Rehti

• Kaisa Kuukka ja bc Bruno

• Hanna Stammeier ja tsekin pk Psii

• Tiina Andersson ja bc Lykke

• Tiina Hartikainen ja bc Tiuhti

• Anu Saikku- Bäckström ja bc Myy

• Marja Karvinen ja bc Lysti

Ringissä jatkavat toisen vuoden Liina Juopperi ja labbis Sulmu, Tiia Vainikainen ja 
löwchen Kide, Veera Kiuru ja kelpie Priima, Nina Kurki ja portugalin vesikoira Raio 
sekä Ida-Lotta Jakonen ja shapendoes Nooa.

Ringissä  tällä kaudella yhteensä 13 koirakkoa.
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VINTTIKOIRAJAOSTO

Puheenjohtaja
• Pirkko-Liisa Marttinen
pirkko-liisa.marttinen@kolumbus.fi

Sihteeri
• Sauli Kukkonen
son.nunnu@gmail.com

Rahastonhoitaja
• Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi
Puh. 040 7728 455
erja.billings@gmail.com

Tiedottaja
• Tiina Ylänen
puheenjohtaja@greyhoundyhdistys.fi

Muut jäsenet
• Jari Heikkinen
• Riikka Nieminen
• Pia Poteri
• Timo Räty

hskp.net/jaostot/vinttikoirajaosto

SUOMEN VINTTIKOIRALIITON ERIKOISNÄYTTELY
Kartano Weekend 2022

BEST IN SHOW  Tuomari Metteri-Gold Kaisa
1. whippet Sagramour There Is Only You, om. Pelttari Janita & Aaltio Marina
2. faaraokoira Northgate’s Written In The Stars, om. Ollila Heidi
3. basenji Vanguardian Back To Black, om. Toikka Anni
4. sloughi Chistoso Tale Of The Sun And Moon, 
  om. Salmela Jaana & Karhunen Iines
 
PARAS VETERAANI Tuomari Kumpumäki Veli-Pekka
1. basenji Faraoland La Vie En Rose, om. Pukkila Anneli & Salminen Jaana
2. faaraokoira Bazinga A Song Of Ice And Fire, om. Kanerva Emilia
3. venäjänvinttikoira Phaedra Uma, om. Jyrkinen Simo & Kubiak-Zamora Carol & 
  Shimel Kevin
4. puolanvinttikoira Fernmark Chart Ammutseba, om. Partinen Taru
 
PARAS KASVATTAJARYHMÄ	 Tuomari	Krigholm	Sofie
1. whippet Sagramour, Aaltio Marina & Savander Jenni
2. basenji Sternhimmels, Pukkila Anneli
3. irlanninsusikoira Riverwolf, Lehto-Nevala Riitta
4. faaraokoira Northgate’s, Ukura Hanna & Ukura Kari & Haarala Pia
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PARAS PENTU  Tuomari Metteri-Gold Kaisa
1. irlanninsusikoira Europa Erdor Iris, om. Lindström Taina
2. whippet Besties Musca Australis, om. Wilenius Meri
3. ibizanpodenco,  Cazaion Harmonie, om. Fast Jenny
 lyhytkarvainen
4. etnankoira Trucker’s Irresistible, om. Koponen Sanna
 
PARAS JUNIORI Tuomari Kumpumäki Veli-Pekka
1. ibizanpodenco,  Farah De Entresaltos, om. Taipale Hanna
 lyhytkarvainen
2. faaraokoira Northgate’s Xpect Some Trouble, om. Piipponen Reetta & 
  Ukura Hanna
3. englanninvinttikoira Ina’s Fashion Fantastic, om. Marttinen Pirkko-Liisa & 
  Koulermou Ina
4. skotlanninhirvikoira Sassatown Easy Peasy Lemon Squeezy, om. Stockmari Nora
 
PARAS JÄLKELÄISLUOKKA Tuomari Hansen Simon Tien
1. skotlanninhirvikoira Sassatown Adelaide, om. Stockmari Nora
2. etnankoira Hadranensis Simba, om. Luomanmäki Inka
3. faaraokoira Bazinga A Song Of Ice And Fire, om. Kanerva Emilia
4. portugalinpodengo,  Encautom’s Costa Magica, om. Kolunsarka Heidi
 sileäkarvainen, pieni
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Näyttelyiden hakumenettely
Kaikille Helsingin Seudun Kennelpiirin 

alueella järjestettäville näyttelyille anotaan 
lupa Suomen Kennelliitolta. Näyttelyä ano-
taan Suomen Kennelliiton Omakoira-tapahtu-
matietojärjestelmän kautta.

Näyttelyanomuksen voi täyttää ja toimit-
taa eteenpäin yhdistyksen puheenjohtaja tai 
muu henkilö, jolla on oikeudet yhdistyksen 
tietojen ylläpitämiseen tai tapahtumien yllä- 
pitämiseen. Oikeudet on annettu jäsenyhdis-
tysten sihteereille ja puheenjohtajille. Sihteeri 
tai puheenjohtaja voi lisätä Omakoira-palve-
lussa yhdistyksen jäsenelle yhdistystietojen 
ylläpitäjän tai tapahtumien ylläpitäjäoikeudet 
lisäämällä henkilölle ko. luottamustehtävät 
yhdistyksen tietoihin. Henkilön Kennelliiton 
jäsenyyden tulee olla voimassa.

Näyttelyanomukseen merkitään vähintään 
kaksi vaihtoehtoa näyttelyn järjestämisajan-
kohdaksi. Lopullinen päivämäärä tulee myö-
hemmin Suomen Kennelliitosta. Tämä on syy-
tä huomioida ennen kuin näyttelytoimikunta 
alkaa varata tuomareita.

Samana viikonloppuna järjestettävien 
alueellisesti lähekkäisten kaikkien rotujen tai 
kansainvälisten näyttelyiden näyttelytoimi-
kuntien on huolehdittava siitä, ettei samoja 
rotuja arvostella molemmissa näyttelyissä 
samana päivänä. Kotimaiset rodut tulee mah-
dollisuuksien mukaan arvostella näyttelys-
sä samana päivänä. Kaksipäiväiset näyttelyt 
sopivat aina ryhmäjakonsa vastakkaisiksi ja 
yksipäiväiset näyttelyt järjestetään eri paikka-
kunnilla eri päivinä.

Jäsenyhdistykset
Kennelpiiriin kuuluu tällä hetkellä reilu 

sata jäsenyhdistystä. Suuri osa piirin jäsen- 
yhdistyksistä on rotua harrastavia yhdistyksiä 
tai alueellisia koirakerhoja. Rotujärjestö ei voi 
olla Kennelpiirin jäsen, mutta Kennelpiirin 
järjestämät tilaisuudet ovat avoimia kaikille 
Kennelpiirin alueella toimivien eri koirayhdis-
tysten jäsenille.

Kaiken jäsenyhdistyksen Kennelpiirille 
tarkoittaman virallisen postin (anomukset, 
kirjeet ym.) on oltava yhdistyksen virallisten 
nimenkirjoitushaltijoiden allekirjoittamia.

Kennelpiiri lähettää jäsenyhdistyksilleen 
tiedotteita ajankohtaisista asioista ja tapahtu-
mista sekä neljästi vuodessa ilmestyvän Ken-
nelpiirin lehden, Tiedotteen. Jotta tieto kulkisi 
Kennelpiiriltä jäsenyhdistyksille, toivotaan, 
että yhteystietojen muutoksista ilmoitettaisiin 
Kennelpiirin sihteerille sekä tiedot päivitettäi-
siin Kennelliiton Omakoira-palveluun.

Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat edus-
tettuina Kennelpiirin eri jaostojen toiminnas-
sa. Toiminta on avointa kaikille jäsenyhdis- 
tyksille. Lisää tietoa jaostojen toiminnasta 
saa jaostojen sihteereiltä ja Kennelpiirin koti-
sivuilta. •••

Hallituksen vuoden 2022 kokousajat
Hallituksen 2022 kokousajat 19.9, 17.10, 

21.11.
Hallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat 

pyydetään lähettämään sihteerille kirjallisina 
vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Piirin sihteeri Pia Kivistö,
Maakaarenkuja 3 D 93, 00790 Helsinki tai
sihteeri@hskp.net •••
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Jos samana päivänä järjestetään alueel-
lisesti lähekkäisiä näyttelyitä, joissa arvostel- 
laan samoja rotuja, järjestäjien tulee sopia asi- 
asta keskenään. Kansainvälisten näyttelyiden 
maantieteellinen etäisyys samana päivänä on 
vähintään 300 km ryhmäjako huomioon otta- 
en. Kennelliiton järjestämän näyttelyn kanssa 
ei saa olla samanaikaisesti muita näyttelyitä.

Näyttelyn rahaliikenteessä käytetty tili ei 
saa olla yksityistili, vaan sen on oltava joko 
näyttelyn oma tili tai näyttelyn järjestävän 
yhdistyksen tili.

Näyttelytoimikunnan sihteerillä on oltava 
voimassaoleva kehätoimitsijakortti.

Ohjeet Omakoira-palvelusta ja näytte- 
lyiden anomisesta löytyvät Kennelliiton si-
vuilta.

NÄYTTELYIDEN ANOMISEN
AIKATAULU

Ryhmä- ja erikoisnäyttelyjen anomus-
ten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus Anomus
vuosi Kennelpiirissä Kennelliitossa
2024 30.9.2022 31.10.2022
2025 30.9.2023 31.20.2023

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus Anomus
vuosi Kennelpiirissä Kennelliitossa
2025 30.11.2022 1.1.2023
2026 30.11.2023 1.1.2024

Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan 
Kennelliitolla ja Kennelpiirillä on oikeus evä-
tä näyttely sellaiselta näyttelytoimikunnalta, 
joka ei ole aikaisempien näyttöjen perusteella 
kykenevä näyttelyn järjestämiseen.

Kennelpiirin näyttelyohjaajat ovat käytet-
tävissä kaikkien näyttelytoimikuntien apuna. 
Yhteystiedot ovat saatavilla mm. Tiedotteen 
sisäetukannessa sekä Kennelpiirin kotisivuilla. 
On suositeltavaa, että näyttelytoimikunnat 
ovat yhteydessä Kennelpiirin näyttelyohjaa-
jaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
näyttelyä suunniteltaessa.
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Piirin kehätoimitsijat
Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löyty- 

vät Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta  
hskp.net/kehätoimitsijat sekä Kennelliiton 
Omakoira-palvelusta.

Helsingin Seudun Kennelpiiri pitää myös 
Kennelliiton listan rinnalla omaa Kennel-
piirikohtaista kehätoimitsijalistaansa. Kehä-
toimitsijoiden on ilmoitettava kaikki omat 
listaukseen tulevat muutokset myös Hanna 
Leppälälle, joka ylläpitää listaa.

Kehätoimitsijoiden velvollisuus on hoitaa 
omat muutoksensa Kennelliiton Omakoi-
rassa olevalle listalle.

Uudeksi kehätoimitsijaksi Kennelpiirissä 
voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen, 
asuu Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauni-
aisten alueella ja on hyväksytysti suoritetun 
kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa 
suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyy-
den saavuttamiseksi tarvittavat harjoittelu-

kerrat hyväksytysti. Muilla alueilla käydyn 
kurssin harjoittelukerrat tai mahdolliset lop-
pukokeet määräytyvät kyseisen Kennelpiirin 
kurssiehtojen mukaisesti.

Uudet kehätoimitsijakorttianomukset lähe-
tetään Kennelpiirin sihteerille. Anomuksessa 
on mainittava voimassaoleva Kennelliiton jä-
sennumero, joka löytyy mm. Koirammelehden 
takakannesta vastaanottajan nimen yläpuolel-
ta. Anomukseen kirjattujen toimitsijaharjoit-
telukertojen on oltava vahvistettu harjoittelun 
vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja 
nimikirjoituksen selvennöksellä.Vain pelkät 
nimikirjaimet vahvistuksina eivät riitä.

Anomuksessa on lisäksi mainittava, saako 
kehätoimitsijan yhteystiedot julkaista Ken-
nelpiirin kotisivuilla. Kehätoimitsijakorttiha-
kemuksessa on mainittava kirjoittavana kehä-
toimitsijana hallittava todellinen kielitaito ja 
yhteystietojen kohdalla myös sähköpostiosoi-
te. •••

NÄYTTELYKALENTERI
Tietoa Suomessa järjestettävistä näyttelyistä saa Suomen Kennelliiton kotisivuilta
osoitteesta kennelliitto.fi sekä Koiramme -lehdestä.

Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:
Ruotsi
Ruotsin Voittaja 10.–11.12.2022
Ruotsin Voittaja 9.–10.12.2023

Viro
Viron Voittaja 2023, 3-4.6.2023

Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2023, Herning, Tanska
18.–21.5.2023
Euroopan Voittaja 2023, Celje Slovenia
4.–6.10.2024
Euroopan Voittaja 2025, Tshekki

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2022 Sao Paolo, Brasilia
10.–11.12.2022
Maailman voittaja 2023 Genf, Sveitsi
24.–27.8.2023

Crufts 2023
Birmingham UK 9.–12.3.2023
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Kokeet ja kurssit
Toko, rally-toko sekä koiratanssi ovat siirty- 

neet Palveluskoiraliiton hallintaan. Näiden la-
jien kokeet, kurssit, toimitsija- ja tuomarikortit 
anotaan suoraan Palveluskoiraliitosta. Myös 
luonnetesti ja siihen liittyvät kurssit sekä tuo-
mari- ja toimitsijakortit anotaan Palveluskoira- 
liitosta.

Kennelpiiriltä anottavat kokeet anotaan 
Omakoira-palvelun kautta siltä Kennelpiiriltä, 
jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit 
ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hy-
väksymistään kokeista Kennelliitolle julkais-
tavaksi.

Kokeen Anomus Ilmoitus Kennel-
pitoaika piirillä viim. liitossa viim.
1.1.–30.4. 31.8. 30.9.
1.5.–31.7. 31.12. 31.1.
1.8.–31.12. 31.3. 30.4.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen 
mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää 
alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen 
koepäivää.

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.

Koepöytäkirjat
VEPE:n koepöytäkirjat lähetetään suoraan 

Outi Heikkilä-Toni, Ohrakuja 4 as 2, 01370 
Vantaa.

KAER-vesityö: Soile Hanhinen, Lepolantie 
29 A, 00660 Helsinki, soile.hanhinen@netti.fi

MEJÄ ja PIKA: Tuovi Henttu-Torckell, 
Takstorventie 33, 04140 Martinkylä,
 tuovi.henttu@gmail.com

MÄAJ: Kokeen koe- ja koirakohtaisesta 
pöytäkirjasta toimitetaan joko kopiot skannat-
tuna tai valokuvana osoitteeseen ulla.kamila@
mayrakoiraliitto.fi

HIJÄ ja REK: Maarit Front, Tallimestarintie 
23 D 8, 02949 Espoo, maarit.front@elisanet.fi

Toimitsijakortit
Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa, ral-

lytokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä ja 
palveluskoiralajeja, anotaan Palveluskoira-
liitosta. Agilityä ja vinttikoiria koskevia ko-
keita koskevat kortit anotaan ao. lajiliittoista. 
Toimitsijakorttien ja palkintotuomarikorttien 
anomukset toimitetaan piirin sihteerille. Toi-
mitsijakortit eivät enää vanhene, joten niitä ei 
tarvitse uusia.

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on 

valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia yli-
tuomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita 
on kussakin koemuodossa riittävästi. Kou-
lutuksella ja jatkokoulutuksella pyritään yh-
tenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä 
pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen 
tasalla.

Ylituomarikoulutus jakautuu
viiteen eri vaiheeseen:

1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
 tai erikoistumiskurssit
2. SKL-FKK:n järjestämä peruskoulutus
3. Rotujärjestöjen tai -liittojen järjestämä
 erikoistumiskoulutus
4. Koearvostelut tai harjoitusarvostelut
5. Ylituomariksi pätevöiminen

KENNELPIIRI TIEDOTTAA
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Esityksen ylituomarin peruskurssille tekee 
hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, että 
henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja täyt-
tää ylituomarille asetettavat vaatimukset.

Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKL- 
FKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja osoi-
tetaan hakijan Kennelpiirille, joka hyväksyy 
hakijat koulutukseen.

Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia 
siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi 
ylituomareita.

Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomari-
kokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä, jotka 
sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä vain jä-
senyhdistykset tuntevat hakijat niin hyvin, että 
pystyvät tämän arvioinnin tekemään. •••

Piirinmestaruustuki
Piirinmestaruustuen suuruus määräytyy 

osallistuvien koirien määrän mukaan.
Tuki max. 100 € (osallistujia korkeintaan 10 

kappaletta)
Tuki 10€ per osallistuva koirakko (osallistu-

jia 11–19 kappaletta)
Tuki max. 400€ (osallistujia 20 kappaletta). 

•••

Palkintotuki ja piirivero
Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaik- 

kien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyt- 
telyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämi- 
seksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näytte-
lystä on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikois- 
näyttelyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voi- 
massa toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta 
saa Pirjo Ojala-Laineelta, puh. 040 729 2883. 

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä 
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka on 
15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, viralli-
siin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoit-
tautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä rotujär-
jestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä, 
rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä eikä avoi-
mista katselmuksista (open show). Pentunäyt-
telyiden vero tilitetään Kennelliitolle.

Piirivero on maksettava Kennelpiiril-
le neljän viikon kuluessa näyttelyn järjes-
tämisestä. Piirivero maksetaan Helsingin 
Seudun Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 
2187 09. Piiriveron tilityslaskelma lähe-
tetään piirin taloudenhoitajalle osoitteel-
la Pirjo Ojala-Laine, Kontiotie 25 C 1, 
01450 Vantaa. Lisätietoja piiriverosta ja sen 
maksamisesta saa Pirjo Ojala-Laineelta,  
puh. 040 729 2883. •••

KENNELPIIRI TIEDOTTAA
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Näyttelytarvikkeet
Kennelpiiri vuokraa näyttelyissä tarvit-

tavaa kalustoa ja tarvikkeita (tuomariteltat, 
kehäpöydät ja -tuolit, kehänarun kiinnitysnas-
tat, kehälaatikot, järjestysmiesliivit ym.)

Etusija vuokrattaessa on piirin jäsenyh-
distyksillä ja piirin alueella toimivilla muil-
la Kennelliiton alaisilla kennelyhdistyksillä. 
Ko-rotettua vuokraa sovelletaan myös silloin, 
kun rotujärjestön järjestämä Kennelpiirin ta-
pahtu-ma on piirin alueen ulkopuolella.

Vuokrauksen yhteydessä laaditaan vuok-
rasopimus, jossa vuokraaja mm. sitoutuu 
palauttamaan tarvikkeet puhtaina, kuivina ja 

ehjinä. Mikrosirulukulaitteen voi noutaa ai-
kaisintaan kolme (3) päivää ennen tapahtumaa 
ja se tulee palauttaa viimeistään kolmen (3) 
päivän kuluessa tapahtumasta. Varastonhoita-
ja voi tarvittaessa rajoittaa käyttöajan vieläkin 
lyhyemmäksi. Mikäli vuokraaja varaa koko 
näyttelyvaraston kaluston, on varauksen pe-
ruuntumisesta osittain tai kokonaan ilmoitet-
tava vähintään 4 viikkoa aiemmin, muutoin 
peritään kertakorvaus kokonaisuudessaan. Pe-
ruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti (säh-
köpostilla vastaanottokuittauksin) varasto@ 
hskp.net.

1.9.2018 alkaen kpl jäsenyhdistys ei-jäsenyhdistys 

Mikrosirulaite 4 6 € 10 €
Kehätarvikepakkaus* 10 12 € 18€ 
Trimmauspöytä 20 4 € 6 €
Ylimääräinen pöytä ** 4 € 6 €
Ylimääräinen tuoli 70 2 € 3 €
Ylimääräinen teltta 10 6 €  10 €
Toriteltta 5 15 € 22 €
Kertakorvaus, koko varasto 250 € 350 €
Haitariteltta 4x4 m 3 35 € 45 €
Koko varasto + haitariteltat 350 € 450 €
Työtunti, jos tavaroita
joudutaan kunnostamaan 1h 35 € 35 €
Tavaroiden luovutus ja vastaanotto 20 € 20 €

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja  
kehänauhan kiinnitysnastat)

**) 30 uutta valkoista ja 25 koottavaa kevytpöytää

VUOKRAUSHINNAT
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Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin 
Seudun Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 
2187 09 kahden viikon kuluessa tapahtumasta, 
jossa tarvikkeita on käytetty. Viite 110.

Piirin näyttelytarvikevaraston osoite on 
Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Tilat 
sijaitsevat katutasossa, ovessa on Helsingin 
Seudun Kennelpiirin nimikilpi.

Sirulukijaa voi vuokrata/lainata Outi Heik-
kilä-Toni puh. 050 5826 722 (Tikkurila/Hiek-
kaharju).

Näyttelytarvikkeiden varaukset:
varasto@hskp.net, Anu Heikkinen 040 571
4266.

Näyttelytarvikkeiden luovutus ja palau-
tus: Satu Hattunen 040 506 1149, puhelut vain 
klo 18–21.

Isot telttakatokset
Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä näyt-

telykatosta hintaan 60 euroa / katos / viikon-
loppu. Katoksen koko on 12 x 12 metriä, ja 
niitä voi vuokrata myös yksittäin. Katoksen 
alle voi sijoittaa neljä kehää siten, että katos 
kattaa kehätoimitsijoiden pöydät ja tuomarit 
voivat suorittaa koirien arvostelun katoksen 
suojassa.

Katoksia voi pääsääntöisesti käyttää Hel-
singin Vinttikoirakerhon hallinnoimalla 
alueella eli Tuomarinkartanon Vinttikoirakes-
kuksessa. Mikäli vuokraaja haluaa käyttää ka-
toksia muualla kuin mainitulla alueella, vuok-
raajan on itse järjestettävä katoksien kuljetus.

Kennelpiiri ei vuokraa katoksien siirtä-
miseen vaadittavaa kuljetuskalustoa.

Katokset on varattava hyvissä ajoin en-
nen tapahtumaa Helsingin Seudun Ken-
nelpiiriltä sähköpostitse varasto@hskp.net. 
Varauksia ei kuitenkaan oteta yli vuosi ennen 
tapahtumaa.

Vuokraajan on sovittava Sami Huurresalon 
puh. 0400 169 288 kanssa vähintään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa katoksien käsit-
telyyn tarvittavan työvoiman määrästä ja ai-
katauluista. Vuokraaja on velvollinen noudat-
tamaan sovittuja aikatauluja. Timo Rädyn tai 
hänen valtuuttamansa henkilön on oltava aina 
mukana katosten pystyttämisessä ja purkami-
sessa. Vuokraajan on suoritettava ko. toimin-
noista vastaavalle henkilölle matkakorvauk-
set, päiväraha ja mahdollinen majoitus.

Peruutusehdot:
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa 

sähköpostitse vastaanottokuittauksin vara-
usosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen tapahtumaa veloituksetta. Kennelpiiri 
lähettää peruutuksen vastaanottamisesta lähet-
täjälle vahvistuksen.

Peruutus 3–14 vrk ennen tapahtumaa: 
peruutuskulut 50 % kokonaisvuokrasta.

Alle kolme (3) vuorokautta ennen tapah-
tumaa: peruutuskulut 100 % kokonaisvuok-
rasta.

Katoksien vuokra ja peruutusmaksut on 
suoritettava Helsingin Seudun Kennelpiirin 
tilille FI11 1800 3600 2187 09 kahden viikon 
kuluessa tapahtumasta, jossa katoksia on käy-
tetty. Viite 110.
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VUOSAAREN KOKOUSTILAN OHJEET

Osoite: Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki.
Kokoustila sijaitsee pihatasossa rappujen O ja
P välissä. Kokoustilan yhteydessä on kennel-
piirin näyttelytarvikevarasto.

Parkkipaikkoja on Isonvillasaarentien ja 
Pienen Villasaarentien varrella – ei kokousti-
lan piha-alueella.

1. Varaus tehdään sähköpostitse
 varasto@hskp.net
 Avaimen noudosta sovitaan jonkun 
 alla olevista kanssa:
• Anne Eriksson, 040 561 4689,
 Maamiehentie 1 A, 00760 Helsinki
• Sami Huurresalo, 0400 169 288
 Vedenottamontie 8 D 32, 00980 Helsinki
• Carina Kitti, 0500 404 255, 
 Välitalontie 19, 00660 Helsinki
• Pia Kivistö, sihteeri@hskp.net,
 puh. 045 78 72 3400
 Maakaarenkuja 3 D 93, 00790 Helsinki
• Lauri Rostedt, 050 546 6618,
 Peipontie 16, 02660 Espoo
• Outi Toni, 050 582 6722,
 Ohrakuja 4 as 2, 01370 Vantaa

Avain on palautettava tilaisuuden jälkeen seu- 
raavaan päivään klo 12.00 mennessä sovit-
tuun paikkaan. Avainta ei saa postittaa.

2. Kokoustila on varaston takaosassa ovesta 
tullessa oikealla. Tilaan mahtuu 10–12 hen-
kilöä. Kokoustilassa on kahvin- ja veden-
keitin.Varastotilassa on myös WC.

3. Kokoustilasta lähdettäessä on muistettava
• sammuttaa kaikki valot
• sammuttaa virta kahvinkeittimestä
• pestä kahvinkeittimen pannut,
 pesumahdollisuus wc-tilassa.
• viedä kaikki roskat mennessään
 (kahvinporot jne), myös WC:stä.

• lukita ulko-oven ylä- ja alalukko ja 
 tarkistaa lukitus
• ilmoittaa yhteyshenkilölle (Pia Kivistö,  

sihteeri@hskp.net) välittömästi mahdolli-
sista vahingoista toimitilassa.

• Varastossa säilytettäviin tavaroihin ei saa
 kajota eikä niitä saa siirrellä

4. Kokoustilaan ei saa viedä koiria eikä koiria
 saa pitää vapaina kokoustilan pihalla.

5. Tupakointi ei ole sallittua kokoustilassa, 
varastossa eikä piha-alueella.

6. Mikäli kokoustilan varaus peruutetaan 
myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen 
tilaisuutta, veloitetaan varaajalta täysi 
vuokra.

 Kokoustilan käyttäjä on velvollinen kor-
vaamaan täysimääräisenä mahdollisesti 
aiheuttamansa vahingot.

7. Autot on jätettävä Isonvillasaarentielle 
 tai lähialueelle. Pihalla pysäköiminen
 on kielletty.

Kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä peritään
vuokraa 10€ / kerta ja Kennelliiton jäsen-
yhdistyksiltä, jotka eivät ole kennelpiirin
jäsenyhdistyksiä, peritään vuokraa 20€/
kerta. Vuokra maksetaan Helsingin Seudun
Kennelpiirin tilille IBAN FI11 1800 3600
2187 09 viite 20323 viimeistään 14 päivän 
kuluessa Isonvillasaarentien tiloissa järjeste-
tystä tapahtumasta.

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry pidättää 
itselleen oikeuden olla vuokraamatta 
tilaa yhdistyksille, jotka laiminlyövät 
näitä ohjeita.

KENNELPIIRI TIEDOTTAA



pitää yllä 
nivelten 
liikkuvuutta

rauhoittaa
tilannetta
nivelessä

lääkelaatuiset raaka-aineet

tehokas kalaöljyn 
ja nivelravinteiden 
yhdysvaikutus

L I I
k k U M I S E N I L O a

Tiesitkö, että Nutrolin® HIP & JOINT 
sisältää sekä lääkelaatuisen kalaöljyn että 
nivelravinteet? Näiden yhteisvaikutus on 
enemmän kuin osiensa summa. Helsingin 
yliopiston tutkijat testasivat tuotetta 
nivelrikkokoirilla, joilla oli kroonista kipua. 
Kolmen kuukauden kuluessa kipu väheni 
merkittävästi.*

Kivuton koira on liikkuva, ja nivelille liike
on lääkettä.

#nutrolinlife
ESTD 2007

www.nutrolin.fi

tuplasti tehoa nivelille

Liity Nutrolin®-
kasvattajakerhoon! 
Lue lisää www.nutrolin.fi 

pidän sinusta huolta

*(Hielm-Björkman & Seppälä, 2013)

Näkyviä
tuloksia
2-6 viikossa



PARASTA MAHDOLLISTA
SUORITUSKYKYÄ
KAIKILLE TYÖ- JA
HARRASTUSKOIRILLE.
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Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihyd-
raatteja tuovat ruokaan ihanteellisen 
määrän energiaa.

Energialähteet on mukautettu vastaa-
maan erilaisten suoritusten asettamia 
tarpeita.

Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä 
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten 
hyvinvointia.
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