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Taas yksi toiminnan täyteinen vuosi takana, 
joten on aika tarkastella mitä saimme aikai-
seksi.

Royal Canin show oli menestys kaikin 
puolin. Saimme hyvää palautetta niin ”asiak-
kailta” kuin kauppiailtakin. Iso kiitos kuuluu 
tietenkin aktiivisille jaostolaisille ja sponso-
rillemme Royal Caninille. Syksyllä peruuntui 
hyvätekeväisyys match show sekä Innovaatio 
aikatauluongelmien takia. Uusi yritys ensi 
vuonna.

Alueellamme järjestettiin myös rallytokon 
piirinmestaruuskoe, johon osallistui huimat 85 
koirakkoa, joista piirinmestaruuteen osallistui 
yli 40 koiraa. Lokakuussa kilpailtiin nuorten 
tokon - ja rallytokon Suomen mestaruudesta.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Ensi vuonna suunnitelmissa  kasvattajapäi-
vä yhdessä Royal Caninin kanssa, lisäkoulu-
tusta koetoimitsijoille ja kehätoimitsijoille, 
Royal Canin show ja paljon muuta.

Koiramessuilla palkittiin hallituksen jäse-
nemme Carina Kitti Pro luvenes- ansiomer-
killä nuorisotyöstä. Kennelpiirin hallitus on 
päättänyt tämän vuoden alussa tukea hyvän-
tekeväisyys kohteena Ehyt ry:n Ressu-toimin-
taa, joka on koira-avusteinen lasten ja nuorten 
tukihenkilötoimintaa.

Olkoon joulunne rauhaisa ja uusi vuosi on-
nekas. Pysytään terveinä ja mukana toimin-
nassa. Yhdessä.

Outi Heikkilä-Toni
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Vuoden tullikoira 2022 on labradorinnoutaja 
Hietsun Legenda ”Hessu”, joka työskentelee 
Lentotullissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
yhdessä ohjaajansa, tullitarkastaja Jani Lai-
hon kanssa. 6,5-vuotias Hessu on koulutettu 
huumausaineiden etsintään.

Kuluvan vuoden aikana Hessu on jatkanut 
aiempien vuosien erinomaisia työsuorituk-
siaan erilaisten huumeiden salakuljetustapaus-
ten parissa. Hessu on ohjaajansa ensimmäinen 
virkakoira ja kasvatus- ja koulutusvaiheen 
motivoituneesta ja innostuneesta koirakosta 
on kehittynyt ammattitaitoinen työpari Tullin 
käyttöön.”

Teksti: Kennelliitto
Kuvat: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi 

”VUODEN TULLIKOIRA 2022”

Koko tiedotteen löydät Kennelliiton verkkosivuilta https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/
uutiset/kennelliitto-palkitsi-vuoden-virkakoirat-2022-esittelyssa-tullikoira-hessu-sota-

koira-oikku-vankilakoira-hippi-poliisikoira-sampo-ja-rajakoira-clapton
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Keväällä tupsahti Kennelliiton tapahtumaka-
lenteriin melkoinen yllätys. Suomalainen Si-
perianhusky seura  oli anonut rekikoirien kil-
pailukoetta Vantaalle Petikon ulkoilualueelle. 
Kyseisen lajin tapahtumat ovat itsellä tarkassa 
seurannassa, ja tapahtumiahan kalenterissa 
riittää, mutta harvoin niitä tuodaan omalle ta-
kapihalle, ja matkakin oli omille koirille pas-
seli. Tämä kyseinen kilpailu markkinoitiinkin 
Iloinen Syyskilpailu 2022 City Edition -nimel-
lä. Tarkoituksena oli saada matalan kynnyksen 
kilpailu myös pääkaupunkiseudulle, jossa on 
yllättävän paljon koiravaljakko- ja vetokoira-
harrastajia. Itse asiassa vieläpä varsin kovata-
soisia lajin harrastajia. 

KOIRAURHEILIJAT JA URHEILIJA-
KOIRAT KOKOONTUIVAT VANTAALLA 

PETIKOSSA 22.10.2022

Tapahtuman päätyminen Petikkoon onnis-
tui aika helposti. Huskyseuralta lähti kysely 
Vantaan kaupungille, ja paikka saatiin osoitet-
tuna. Saatiin reitistöltä puomeja auki, sähköt 
tapahtumapäivänä toimistoon, ja lisäksi kau-
punki laputti ulkoilualueen tapahtuman tie-
dotteilla muutama päivä ennen kisaa. Tapah-
tuma päädyttiin järjestämään yksipäiväisenä 
siitä syystä, että madallettiin vielä entisestään 
kilpailuun osallistumisen kynnystä. Erilaisia 
kilpailu- ja harrasteluokkia oli myös pitkä liu-
ta, eli varaa harrastajien valita. Kisa pidettiin 
epävirallisena, paitsi rekikoirakokeiden osalta, 
eli virallisia tuloksiakin oli mahdollista saada 
rekikoirille kahden ja neljän koiran luokassa. 
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Kilpailukokeen tuomari lennätettiin Posiolta 
nipin napin Lapin maakunnan puolelta. Rata-
mestarina reitin karttaa tulkitsi osallistujille, 
kukapa muukaan kuin reitin parhaiten tunteva, 
eli allekirjoittanut.

Tarjolla kilpailuissa oli koirajuoksuluokka, 
pyöräluokka sekä yhden, kahden ja neljän 
koiran kärryluokat. Junioriurheilijat ja lapsi-
osallistujat huomioitiin myös. Matkat olivat 
pisimmillään kaksi kertaa viisi kilometriä, jos 
osallistui virallisiin rekikoirakokeisiin. Muu-
toin kierrettiin kerran joko viiden tai kahden 
kilometrin lenkki. Pienille lapsille koirajuok-
sussa matkaa kertyi parisataa metriä. Ratavah-
dit ja ratamerkinnät pitivät huolta, että alueelle 
eksyneet ulkoilijat pääsivät koirakkojen alta 
pois, sillä vauhtia oli parhaimmilla kokoon-
panoilla sellaiset kolmekymmentä kilometriä 
tunnissa. Päivä oli syksyisen kuulas. Vettä ei 
onneksi saatu niskaan, ja koirilla oli mukava 
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Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n

VUOSIKOKOUS
23.3.2023

keli vaikka laukata vähän kovempaakin. 
Koirarotuja oli päivän aikana paikalla mel-

ko laajalla kattauksella. Perinteiset vetokoi-
rarodut alaskanmalamuutti, samojedinkoira 
ja siperianhusky olivat tietysti enemmistönä 
edustettuina. Nämä saivat osallistua viralli-
siin rekikoirakokeisiin. Muissa luokissa oli 
sitten rotuja saksanseisojista beagleen ja cane 
corsoon. Valjakkourheilulajeihin kuuluu iso 
kattaus erilaisia lajeja ja siksipä koirallakaan 
ei ole niin väliä, sillä passeli laji löytyy kyllä 
monenkokoiselle ja -näköiselle koiralle. Pie-
nin osallistuva koira oli juoksuluokassa kää-
piöpinseri.

Kaupungille on annettava kiitokset siitä, että 
mahdollistivat tämän näin lähelle vilkkain-

ta asutuskeskusta tuodun kilpailun. Samalla 
mahdollistettiin lajista kiinnostuneille katso-
jille nähdä koiravaljakkourheilua ihan paikan 
päällä. Ehkäpä joku kipinä harrastukseen siel-
läkin jollekin syttyi. Vetokoiraharrastukseen 
soveltuvia reittejä on pääkaupunkiseudulla 
pilvin pimein. Talvi latuineen tuo toki omat 
haasteensa, mutta pikku hiljaa kaupungit ovat 
lisänneet koirille sallittuja latuja joko kokoai-
kaiseen käyttöön tai sallinut koiraharrastajille 
omia vuoroja laduilla.

Tapahtumaa olivat järjestämässä Suomalai-
nen Siperianhusky seura ja Uudenmaan Veto-
koiraurheilijat.

Anu Heikkinen
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Hallituksemme jäsen ja pitkäaikainen nuoriso-
jaoston puheenjohtaja Carina Kitti palkittiin 
4.12. koiramessuilla Pro luveres-ansiomerkillä 
nro 1 nuorien koiraharrastajien hyväksi teke- 
mästään työstä. Pro luveres ansiomerkki 
myönnetään henkilölle , joka on merkittävällä 
tavalla edistänyt Kennelliiton ja/tai sen jäsen-
järjestöjen tekemää nuorisotyötä.

Carina aloitti harrastamisen jo melko nuo-
rena Bengskärin nuortenleireillä joskus -70 
luvulla. Nuorten kanssa toiminta on jatkunut 
näihin päiviin monipuolisesti junior handler 
ja eri lajien koulutuspäivien järjestämisellä. 
Samalla nuoret ovat aktiivisesti osallistuneet 
esim. Royal Canin shown järjestämiseen.

Kennelpiirin hallitus onnittelee 
upeasta saavutuksesta!

ONNITTELUT

Terrierijaoston puheenjohtajana Christa Ahl-
bom ojentaa Jaana Tunturille HSKP:n hänel-
le myönnetyn ansiomerkin, Jaana toimi monta 
vuotta terrierijaoston rahastonhoitajana ja aina 
valmiina talkoolaisena, talkoolaisena toimii 
vieläkin Suomen Bedlingtonkerhosta.

Helsingin Seudun 
Kennelpiiri Onnittelee 

HELSINGIN
VETOKOIRAKERHO RY 

6.11.2022 60 Vuotta
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Rauhallista
Joulunaikaa
ja Aktiivista
Uutta Vuotta
2023!
TOKOJAOSTO
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RauhallistaRauhallista
Joulunaikaa
Joulunaikaa

ja menestystä 
ja menestystä 

vuodelle 2023!
vuodelle 2023!

Seura- ja kääpiökoirajaosto 
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Hyvää JouluaHyvää Joulua
ja Onnellistaja Onnellista

Uutta VuottaUutta Vuotta

K AV E R I - J A  L U K U K O I R A J A O S T O
N U O R I S O J A O S T O

PA L V E L U S K O I R A J A O S T O
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Rauhaisaa 
RentouttavaaJoulua

kaikille Tiedotteen
lukijoille!
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KOIRILLE VAARALLISIA
JOULUHERKKUJA

Lähestytään joulun pyhiä ja varoitus jouluherkuista on aina  
paikallaan eikä pidä unohtaa viherkasvejakaan!

Koirille vaarallisia jouluherkkuja:
n Tumma suklaa.
n Suolainen ja rasvainen joulukinkku.
n Taikina.
n Pähkinät.
n Rusinat.
n Raaka sipuli.

Joulukasvit: 
n jouluruusu, amaryllis, joulutähti, hyasintti ja misteli.

NÄIN EHKÄISET UUDENVUODEN
KARKAAMISET - VINKIT MYÖS
KARKURIN KOTIIN SAAMISEEN

Uudenvuodenaatto ja sitä edeltävät päivät 
ovat pahinta koirien karkaamisaikaa. Kar- 
kaamisen ennaltaehkäisy on helpompaa 
kuin karkurin kiinni saaminen. Karkaamiset 
kannattaakin torjua alla olevin Etsijäkoira- 
liiton vinkein. Jos lemmikki kuitenkin kar-
kaa, oikea toiminta auttaa lemmikin kotiin 
saamisessa.

• Ota talteen hajulähde (karvaa, panta tms) 
koirastasi ja laita se puhtaaseen lasipurk- 
kiin tai muovipussiin (HUOM! Ei etikka- 
säilykepurkki - minigrippussi on helpoin)

• Tallenna kännykkääsi Etsijäkoiraliiton 
 numero 040 724 8614 ja verkkosivu

Vinkkejä uudenvuodenaattoon ja sitä 
edeltäviin päiviin
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	 www.etsijakoiraliitto.fi/ohjeistus
• Varaudu yllätyspamauksiin jo ennen uut- 

tavuotta. Älä pidä koiraa irti aidatullakaan 
pihalla ja varmista, että se ei pääse irti val- 
jaista/kaulapannasta.

• Uudenvuodenaattona ulkoiluta koirasi  
ennen klo 18 ja seuraavan kerran reilusti 
jälkeen klo 24.

• Älä jätä koiraasi yksin illalla.
• Ole erityisen tarkka kulkiessasi ovista, et-

tei koira pääse livahtamaan ulos.
• Pidä kotona päällä radiota tai televisiota ja 

vedä verhot ikkunoiden eteen.
• Käyttäydy itse rauhallisesti ja tavanomai- 

sesti.
• Älä koskaan ota koiraa mukaan seuraa- 

maan ilotulituksia.
• Paukkuarkaa koiraa voi pelottaa myös ruu-

din haju, jonka se yhdistää ilotulitteisiin. 
Karkaamisvaara ei siis ole ohi pariin päi-
vään, vaikka ilotulitteita ei enää ammuttai- 
sikaan.

kun LEMMIKKI katoaa, toimi näin!

• Soita mahdollisimman pian neuvontapu- 
helimeemme 040 724 8614. Saat tarkat 
ohjeet. Etsijäkoirat eivät lähde etsintöihin 
uudenvuodenyönä, mutta yleensä ohjeiden 
mukaan toimiminen riittää.

• Jos emme voi vastata, käynnistä ensiapu- 
toiminnot:

• Rauhoita tilanne. Älkää juosko ympäriinsä 
lemmikin nimeä huudellen.

• Omistajan kannattaa jäädä katoamispai- 
kalle tai jos se ei ole mahdollista, jättää 
sinne omistajan hajua (esim. vaate)

• Grillatkaa katoamispaikalla tai kotona (jos 
se ei ole vaarallisten tienylitysten päässä) 
ruokaa tai jättäkää muuta tuoksuvaa läm- 
mintä ruokaa sinne.

• Vetäkää kotiin tai muuhun turvalliseen 
paikkaan hajujälkiä: laita esimerkiksi 
sukkahousuihin haisevaa kosteaa ruokaa, 
esim. tonnikalaa, ja vedä sitä turvalliseen 
houkuttelupaikkaan

• Yritä saada joku muu laittamaan katoa- 
misilmoituksia esim. Karkurit-nettipals- 
toille sekä soittamaan paikallisiin löytö- 
eläintaloihin. Näin voit itse jäädä paikalle. 
Älä mainitse lemmikin nimeä, ja anna siitä 
tarkat tuntomerkit (ei esim. vain rotua)

• Jos et ole ennen uuttavuotta ottanut talteen 
koiran hajua, tee se nyt siltä varalta, että 
Etsijäkoiraa tarvitaan (ks. yllä).

• Jos näet karkurin, älä huuda tai juokse koi-
ran perään, vaan pyri saamaan se tulemaan 
luoksesi kyykistymällä, leikkimällä tai 
herkkuruoalla.

• Älä anna etsintätehtävää koiralle, jota ei 
ole koulutettu nimenomaan lemmikkien et- 
sintään.

• Etsintää ei pidä lopettaa epätoivoisena 
muutaman päivän päästä, sillä karkulaisia 
on saatu kotiin pitkienkin aikojen päästä.

Hyvää ja turvallista vuodenvaihdetta!
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KAVERI- JA LUKUKOIRA JAOSTO

Puheenjohtaja
• Päivi Uurtola-Kahri
kaverikoiravastaava@gmail.com

Sihteeri
• Katja Kuusela
katju.kuusela@gmail.com

Rahastonhoitaja
• Merja Kuparinen

Muut jäsenet
• Kukka-Maaria Kankaala
• Katja Koski

Kaverikoira-koirakot toimivat samojen käy-
tänteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaverikoira-
ohjaajat vierailevat koiriensa kanssa esim. 
lasten, kehitysvammastein ja vanhusten luona 
erilaisissa asumisyksiköissä, kouluissa, päivä-
kodeissa ja tapahtumissa.

Toiminta on vapaaehtoista ja palkatonta, 
eikä koirakolle makseta kulukorvauksia. Ka-

verikoiratoiminnassa huomioidaan osapuolten 
turvallisuus ja mukavuus yhteistyössä alan 
ammattilaisten kanssa. Kaverikoiratoiminnan 
lähtökohtana on, että kohtaamistilanteesta 
nauttivat ja saavat  hyvän mielen kaikki osa-
puolet: asiakas, koiranohjaaja ja koira.

Kaverikoira-nimeä voivat käyttää ainoas-
taan Kennelliiton ryhmissä toimivat koirakot.  
Kennelliiton kaverikoirat tunnistaa työasus-
taan eli oranssista huivista ja kaverikoiraoh-
jaajan nimikyltistä.

Kennelliiton kaverikoiratoiminta määritel-
lään eläinavusteiseksi toiminnaksi.  Eläinavus-
teinen toiminta on useimmiten koirien avulla 
tapahtuvaa vapaaehtoista toimintaa, jossa toi-
mijat ovat saaneet vähintään perehdytyksen 
ja sen käytyään saaneet valmiuden vierailla 
erityisryhmien luona koulutuksellisista tai vir-
kistyssyistä.

Vuonna 2013 Kennelliiton kaverikoira-
toiminta hyväksyttiin kansainvälisen eläina-
vusteisen toiminnan kattojärjestön AAII:n 
(Animal Assisted Intervention International) 
täysjäseneksi.

Kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koira tuo 
iloa, elämyksiä ja läheisyyttä ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa.
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Toiminnasta kiinnostuneita, motivoituneita 
koiranomistajia sekä sopivia aikuisia koiria 
tarvitaan mukaan koko ajan, sillä tavoitteena 
on saada toiminta kattamaan koko maan. Ken-
nelliiton visiona on saada kaverikoira jokaisen 
tarvitsevan ulottuville.

Kaverikoiratoiminta on ennen muuta pit-
käjänteistä toimintaa, jossa edellytetään koi-
ranomistajalta sitoutumista.  Käynnit tehdään 
käyntikohteiden toiveiden, ei koiranomistajien 
aikataulujen, mukaisesti.

Kaverikoiratoimintaan pääset mukaan kave-
rikoirakurssin käytyäsi. Kaverikoiraohjaajan 
tulee olla Kennelliiton jäsen ja uusien kave-
rikoiratoimintaan tulevien koirien tulee olla 
Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekis-
terissä tunnistusmerkittynä. Ennen koulutuk-
seen hakemista tutustu kaverikoiratoiminnan 
ohjeisiin ja mieti, pystytkö sitoutumaan va-
paaehtoistoimintaan.

Seuraava kaverikoirakurssi pääkaupunki-
seudulla on ensi keväänä. Ilmoittautumistiedot 
löydät Kennelliiton sivuilta kohdasta kaveri-
koirakurssi, kunhan ajankohta selviää.

Pidimme 24.9.2022 kaveri- ja lukukoirien 
yhteisen boostaus- ja palkitsemistilaisuuden.   
Korona-aika on saanut monet koirakot lopet-
tamaan, niin yritimme tällä tilaisuudella saada 
ihmiset uudelleen kiinnostumaan asiasta.

Palkitsemisessa ansioitunut koirakko saa 
kunniakirjan ja mitalin. Kaverikoiratoiminnan 
sponsori Pedigree muistaa palkittavia koiria 
maistuvalla kiirotpaketilla. Mitalin on ansain-
nut koira, joka on ollut toiminnassa mukana 
yli vuoden, ansainnut huivinsa vähintään puoli 
vuotta ennen palkitsemista ja suorittanut vä-
hintään 10 täysivaltaista käyntiä

Päivi
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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

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

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
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Jokavuotiset nuorten rally-tokon ja tokon 
SM-kisat pidettiin lokakuussa Vantaalla, 
HSKP Nuorisojaoston järjestämänä. Ki-
soissa on kaksi ikäsarjaa, 10–13-vuotiaat ja 
14–18-vuotiaat. Suomessa on paljon nuoria ja 
taitavia tottelevaisuuslajien harrastajia, ja siksi 
heille järjestetään erikseen omat epäviralliset 
SM-kisat, jossa saavat kisata omanikäistensä 
seurassa. Vaikka itse kisat ovat epäviralliset, 
ovat ohjaajien Suomenmestaruustittelit kui-
tenkin virallisia. Nuorisojaosto onnistui tänä 
vuonna haalimaan ennätysmäärän kilpailijoita 
paikalle. 

Lokakuun 1. päivä yhteensä 39 koirakkoa 
näyttivät taitonsa isolla Ojanko Areenalla. 
Rally-tokosuorituksia nähtiin yhteensä 31 
ja tokosuorituksia 8. Mukana oli rotukirjoa 
havannankoirasta pitkäkarvaiseen collieen. 
Koko päivä striimattiin Ojanko Areenan 

NUORISOJAOSTO JÄRJESTI NUORTEN 
RALLY-TOKON JA TOKON SM-KISAT

youtube-kavanalle ja striimaus kokosi satoja 
katsojia. Paikan päällä oli myös kaksi nuorta 
4H-yrittäjää, jotka myivät mm. maalauksia ja 
käsityönä tehtyjä koiranleluja ja avaimenperiä. 
Nuorisojaoston pitämästä kanttiinista sai ostaa 
suolaista ja makeaa naposteltavaa.

Tokossa hienoja suorituksia
Päivä alkoi tokon SM-kisoilla ylituomari Pirk-
ko Bellaouin tuomaroidessa. Alokasluokkaan 
oli ilmoittautunut 7 koirakkoa ja avoimessa 
luokassa oli yksi. 

Aamulla paikan päällä oli vielä suhteellisen 
hiljaista, kun rally-tokoilijat eivät olleet vielä 
saapuneet. Jännitystä oli kuitenkin ilmassa, 
kun kannustusjoukot seurasivat silmä tarkkana 
nuorten upeita tokosuorituksia. 

Noin puolentoista tunnin jälkeen oli palkin-
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tojenjaon aika. Tokossa oli tällä kertaa ainoas-
taan vanhemman ikäluokan kilpailijoita. Alo-
kasluokan kolmannelle sijalle tuli Ella Ruuni 
ja shetlanninlammaskoira Mila 173 pisteellä. 
Ella Ruuni sai myös tuomarin antaman kan-
nustuspalkinnon toisesta suorituksestaan eng-
lanninspringerspanieli Dianan kanssa.

 
Hopeasijan pokkasi Moa Siitari ja bordercol-

lie Lulo 180 pisteellä. Suomenmestaruuden 
vei 17-vuotias Anni Haapala cockerspanieli 
Elmon kanssa 183 pisteellä. Kaikki alokasluo-
kan koirakot onnistuivat saamaan hyväksytyn 
tuloksen, kun taas avoimen luokan koirakko ei 
ihan yltänyt hyväksyttyyn tulokseen.

 
Palkintojenjaon jälkeen tokotuomari piti 

koulutusta halukkaille ja tokokoulutuksessa 
nähtiin myös rally-tokoilijoita tutustumassa 
lajin saloihin. Koulutus sai paljon kiitosta, sil-
lä siinä pystyttiin pureutumaan asioihin, jotka 
olivat tulleet esille kisasuorituksessa.

Rally-tokossa ennätysmäärä kilpailijoita
Iltapäivällä oli rally-tokon vuoro, johon oli 
ilmoittautunut yhteensä 31 koirakkoa. Päivä 
lähti käyntiin mestariluokalla, jossa Suomen-
mestaruuden vei vanhempien ikäsarjassa ki-
sannut Tuuli Hovilainen ja kromfohrländer 
Heta 96 pisteellä. Voittajaluokassa yksi pari-
valjakko ylsi samoihin pisteisiin ja tulos toi 
Veera Murtomäelle ja mittelspitz Minnille 
vanhempien ikäsarjan SM-tittelin. Nuorempi-
en ikäsarjan SM-voiton vei Alva Hurskainen 
yhdessä suomenlapinkoira Raiton kanssa pis-
tein 86. 

Avoimessa luokassa nähtiin täyden 100 pis-
teen suoritus, kun 17-vuotias Anna Siddall ja 
kromfohrländer Havu veivät Suomenmesta-
ruustittelin. Nuoremmassa ikäsarjassa Suo-
menmestaruuden vei Saana Polttokallio, joka 
teki 94 pisteen arvoisen suorituksen yhdessä 
lagotto romagnolo Mymmelin kanssa. 

Alokasluokassa vanhempien ikäsarjassa 

voiton vei Ella Tanner, jolla jäi vain yksi piste 
puuttumaan täydestä 100 pisteen suorituksesta 
mittelspitz Viktorin kanssa. Nuoremmissa voi-
ton vei Hilda Särkipaju ja bordercollie Buusti 
94 pisteellä. 

Järjestelyt sujuivat hienosti
Nuorisojaostomme ei ole koskaan järjestänyt 
toko- tai rally-tokokisoja, mutta halusimme 
tänä vuonna tarjota nuorille mahtavat SM-ki-
sat. Jaostossa on mukana muutama, jotka 
harrastavat näitä lajeja satunnaisesti, mutta 
kukaan meistä ei koskaan ole ollut mukana 
järjestämässä kisoja. Kaikki oli meille siis 
ihan uutta. 

Tämä tietenkin hidasti ja vaikeutti mei-
dän osalta järjestelyjä, mutta onneksi meillä 
oli useampia henkilöitä, joilta saimme apua. 
Viimeiseen päivään asti oli epävarmuus, että 
olemmehan muistaneet kaiken ja onko kaikki 
sääntöjen mukaista. Jaostomme porukka teki 
kuitenkin upeaa työtä läpi järjestelyjen, ja ki-
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sat vietiin kunnialla läpi. 
Tunnelma kisoissa oli kannustava ja rento. 

Nuoret hengailivat porukoissaan ja tsemppasi-
vat toisiaan. Kun juttelin nuorten kanssa, oli 
selvää että SM-kisoja pidetään tärkeänä lajia 
harrastavien nuorten kokoontumispaikkana. 
Nuorten SM-kisoihin nuoret tulevat paikalle 
koko Suomesta ja näkevät kavereitaan, joita ei 
muuten ehkä pääse näkemään. 

Näimme upeita suorituksia, ja nuoret koh-
telivat koiria kauniisti, oli lopputulos mikä 
tahansa. Jännitys oli kovaa monella, mutta 
yleensä se katosi radalle päästyä. Paikalla oli 

sellaisia, joilla oli ainoastaan yhdet kisat alla 
tai nämä olivat ensimmäiset, ja toisilla taas oli 
useamman vuoden kokemus. Tuomarit kiitte-
livät koirakoiden yhteistyötä ja tarkkoja suo-
rituksia. 

Talkooporukka hoiti homman hienosti, ja 
olemme kiitollisia kaikille jotka halusivat olla 
mukana tukemassa nuoria! Nämä kisat ovat 
nuorille hyvin tärkeät. Kannustan ja toivon, 
että mahdollisimman moni seura lähtisi järjes-
tämään nämä kisat nuorille tulevina vuosina. 

Teksti ja kuvat Hilde Fredriksson

RALLY-TOKO SM 1.10.
10–13-vuotiaat: 
ALOKASLUOKKA 1. Hilda Särkipaju & Mindpower Echo, 94 p. 
AVOINLUOKKA 1. Saana Polttokallio & Tubero d’oro Mimla Morbida, 94 p. 
VOITTAJALUOKKA 1. Alva Hurskainen & Shacal Tulenarka, 86 p.

14–18-vuotiaat: 
ALOKASLUOKKA 1. Ella Tanner & Mikälie Klimenko, 99 p.
 2. Viivi Räihä & Sessan’s Peukaloinen 96 p.
 3. Matilda Onikki & Fides 91 p.

AVOINLUOKKA 1. Anna Siddall & Beduar’s Bene Est Mihi, 100 p.
 2. Veera Murtomäki & Bliss Kiss A Little Glitter Never Hurts, 99 p.
 3. Pihla Markkanen & Aktivistin Kaverva 97 p.

VOITTAJALUOKKA 1. Veera Murtomäki & Dazzling Bliss vh Bearehöfke, 96 p.
 2. Pihla Markkanen & Olymbinair’s Ti-Ti-Uu, 90 p.
 3. Ella Ruuni & Mei Dan Fanny, 80 p. 

MESTARILUOKKA 1. Tuuli Hovilainen & Raasillan Diamond, 96 p.
	 2.	Ella	Tanner	&	Mikälie	Aeroflot,	89	p.
 3. Viliina Väisänen & Golden Mist Star Performance, 78 p.
 

TOKO SM 1.10.
14–18-vuotiaat:
ALOKASLUOKKA 1. Anni Haapala & Lahjakas Genre, 183 p.
 2. Moa Siitari & Briskness Unbelievable, 180 p.
 3. Ella Ruuni & Mei Dan Fanny, 173 p.
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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

Syysryhmis–ryhmänäyttely pidettiin nyt tois-
ta kertaa, syyskuun ensimmäisenä lauantaina. 
Pääkaupunkiseudun sijaan jouduimmekin et-
siytymään tällä kertaa pidemmälle, Hyvinkään 
lentokentälle. Edelliskerran hyvin toimiva ja 
keskeinen Hakunilan urheilukeskus ei valitet-
tavasti ollut käytössä remontin takia ja oli haas-

SYYSRYHMIS 2022 EVAKOSSA
teellista löytää korvaava näyttelypaikka. Näyt-
telytoimikunnan jäsenet - ne vapaaehtoiset, 
 jotka kokoavat ja purkavat näyttelyn ja hoita-
vat näyttelypäivänä ”kaiken” - asuvat pääkau-
punkiseudulla ja jokainen, joka on joskus ollut 
näyttelyä rakentamassa ja purkamassa, tietää 
aikatauluhaasteet puhumattakaan kilometreis-

BEST IN SHOW Tuomari Svante Frisk, 1. Villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen 
Olymbinar’s Brown Is The New Black, om. Hänel Katrina & Lehtiranta Henni, 2. Snautseri, 
pippuri & suola Bonzen Ganesha, om. Heino Erja.



24 HSKP Tiedote 4 • 2022

tä ja bensalitroista. Lisäkäsiä olisi tarvittu, nyt 
näyttelytoimikunta oli todella lujilla. Hyvin 
kaikki kuitenkin sujui koska kokemusta oli pal- 
jon, mutta talkoolaisia saisi olla enemmän. 
Tätä hyvä miettiä jatkoa ajatellen.

Itse toimin näyttelyn tuomarisihteerinä ja ne 
lasit silmillä voin todeta, että tuomarit olivat 
hyvin tyytyväisiä päiväänsä – koirien taso oli 
hyvä, samoin kehätoimitsijat tekivät todella 
hyvin osuutensa ja päivä eteni mallikkaasti. 
Ainoa, josta tuli pientä toivetta oli kehät: poh-
ja oli osin karkealla kivimateriaalilla höystetty 
ja joidenkin kehien koko ja/tai muoto ei ollut 
optimaalinen erityisesti 2-ryhmän isoimmille 
roduille. Tässä näyttelyssä, kun monella tuo-
marilla oli ’sekalainen kattaus’ eli sekä 9-ryh-
män pieniä pöytäkoiria että 2-ryhmän jättiläi-
siä, joutuu kehien suunnittelija koville. Lisäksi 
9-ryhmän koirien pienille tassunpohjille pitäi-
si jatkossa varmistaa ’esteetön’ pohja. 

Jos tätä monella tapaa hyvää näyttelypaik-
kaa halutaan uudelleen käyttää, vaatii kehien 

Huipulla tuulee!

suunnittelu hieman lisävaivaa, siitä ei päästä 
mihinkään. Parkkipaikat olivat hyvät ja ym-
märtääkseni näytteilleasettajienkin mielestä 
toimivat hyvin.  Tämähän on usein se pur-
nauksen kohta ja vaikea onnistua.

Suosituksi lisäpalveluksi nousi tälläkin ker-
taa näytteilleasettajille tehty syksyinen kaunis 
kuvauspiste kukkineen, taustalla veteraani-
lentokone. Oli mukava seurata, miten omaa 
koiraa kuvattiin, oli menestys ollut loistava tai 
ei. Tästä jäi monelle varmasti kiva muisto ja 
sehän on harrastustoiminnan tarkoitus.

Näyttelyn tuomarikunnassa oli useita eri-
koistuomareita ja saimmekin erityisesti snaut-
seriroduissa ja villakoirissa moninkertaisen 
koiramäärän – vielä löytyy niitä harrastajia, 
joille erikoistuomari merkitsee mahdolli-
suutta saada kokenut arvio koirasta. Kaiken 
kaikkiaan koiramäärä ylitti hieman (varo-
vaisen) budjettimme mutta tuomarikohtaiset 
koiramäärät pidettiin maltillisina. Tämäkin 
on osa näyttelyn ’laatua’: ei liian pitkiä päiviä 
kehätoimitsijoille, tuomareille eikä näytteil-
leasettajille. Harmaasta päivästä huolimatta 
tunnelma oli hyvä, ja luottavaisena uskon että 
”Syysryhmis” on ottamassa paikkaansa koira-
maailman näyttelykalenterissa.

Teksti: Annukka Paloheimo Segersven
Kuvat: Mia Peltoniemi

Annukka Paloheimo Segersven pyörätuolissa 
seuraamassa näyttelyn kulkua, vaikka ei pys-
tynyt arvostelemaan.
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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/

SYYSRYHMIS YHTEENVETO
649 koiraa, 76 rotua
Valioituneet 19 FMVA, 14 JMVA, 
10 VMVA
Tuomarit: Nordin Sara, Frisk Svante, 
Chiesa-Folbrecht Sabina, 
Bischoff Birgit, Cennini Adamo, 
Holm Larnemaa Marianne, 
Timonen Unto, Hilpinen Jarmo
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On taas aika hakea vuoden 2022 tokokoira- ja rallytoko-
koirakilpailuihin! Laita hakemus 15.1.2023 menessä 

 • Vuoden tokokoira- ja tokotulokas kilpailuun pbellaoui(at)gmail.com 
 • Vuoden rally-tokokoira ja rallytokotuloskilpailuun ulski.peltonen(at)gmail.com

Lue lisää kilpailuista hskp.net/ yhteystiedot/jaostot/ Tottelevaisuusjaosto 
Kesän 2023 piirin rallytokokilpailu etsii järjestäjää! 

Kiinnostuneet ilmiantakaa itsenne! Apuja saa tottelevaisuusjaostolta 
ja viime vuoden järjestäjältä HSKH ry:ltä

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

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/
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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 2023 kokousajat
Hallituksen vuoden 2023 tulevat kokousajat 

löydät kotisivuilta www.hskp.net.
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 •••

KENNELPIIRI TIEDOTTAA
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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
2025 30.9.2023 31.10.2023
2026 30.9.2024 31.10.2024

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus Anomus
vuosi Kennelpiirissä Kennelliitossa
2025 30.11.2022 1.1.2023
2026 30.11.2023 1.1.2024
2027 30.11.2024 1.1.2025

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.



HSKP Tiedote 4 • 2022 29

KENNELPIIRI TIEDOTTAA

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 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 2024, Celje Slovenia
4.–6.10.2024
Euroopan Voittaja 2025, Tshekki
Euroopan Voittaja 2026, Tukholma, Ruotsi

Maailman voittaja
Maailman Voittaja 2023 Geneve, 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.–19.8. 31.12. 31.1.
20.8.–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. Varastonhoitaja 
voi tarvittaessa rajoittaa käyttöajan vieläkin ly-
hyemmäksi. Mikäli vuokraaja varaa koko näyt- 
telyvaraston kaluston, on varauksen peruuntu-
misesta osittain tai kokonaan ilmoitettava vä-
hintään 4 viikkoa aiemmin, muutoin peritään 
kertakorvaus kokonaisuudessaan. Peruutuk-
sesta on ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostil-
la 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

KENNELPIIRI TIEDOTTAA



HSKP Tiedote 4 • 2022 33

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 aika-
tauluista. Vuokraaja on velvollinen noudatta-
maan sovittuja aikatauluja. Sami Huurresalo 
tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava 
aina mukana katosten pystyttämisessä ja pur-
kamisessa. Vuokraajan on suoritettava ko. toi-
minnoista vastaavalle henkilölle matkakorva-
ukset, 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.

KENNELPIIRI TIEDOTTAA
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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
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Ryhdy PRO-jäseneksi: 
Hae jäsenyyttä täyttämällä 
hakemuslomake:

Henkilökohtainen asiakassuhde
Ammattitaitoisten PRO-asiantuntijoidemme ja 
-yhteistyökumppaniemme henkilökohtainen 
neuvonta.

Säästä rahaa ostamalla suuria pakkauksia 
Etusi ostaessasi suoraan verkkokaupasta.

Koulutus 
Mahdollisuus osallistua verkkokursseille, 
webinaareihin ja seminaareihin useita 
kertoja vuodessa.

Kanta-asiakasohjelma
Kun suosittelet meitä uusille kissan- ja koiranpentu-
jen omistajille, ansaitset pisteitä, joilla voit lunastaa 
tuotteita verkkokaupasta.

Suosittelupakkaukset
Anna uudelle kissan- tai koiranpennun omistajalle 
suosittelupakkaus, joka sisältää mm. peiton ja ruoan 
uudelle perheenjäsenelle hyvän elämän alkuun.

Royal Start
Selaimessa toimiva ohjelma helpottamaan 
kasvattajan arkea.

Vaivaton tilaus ympäri vuorokauden
www.webshop.royalcanin.com/fi/fi

Onko sinulla kysymyksiä PRO-jäsenyyteen tai ravitsemukseen liittyen autamme mielellämme:
s-posti: kasvattajakerho.fin@royalcanin.com, puh: 020-747 9600

OLETKO
KASVATTAJA?
ETUSI PRO-JÄSENENÄ


