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Kesää kohti

Vuosikokouksessa vaihtui puheenjohtaja, 
joten kiitämme lämpimästi edellistä pu-
heenjohtajaamme Pirkko Bellaouita kulu-
neista vuosista. 

Suurin voimainponnistus tänä keväänä oli 
Royal Canin Show, johon ilmoittautui ennä-
tykselliset 2600 koiraa! Mukana oli kaikki 
halukkaat jaostot kerhoineen mahdollista-
massa sen, että koko näyttely pyöri sujuvas-
ti. Siitä suuri kiitos kaikille talkoolaisille. 
Ilman teidän panostanne ei olisi tapahtumia. 

Koiranpäivä tempauksesta vastasi ter-
rierijaosto koirakävelyllä ja nuoret Insta-
gramissa. Josko jo ensi keväänä voisimme 
viettää koiranpäivää tapahtumalla, jollaisia 
järjestimme vuosia sitten.

Kesä on suomalaisen parasta aikaa aina-
kin tapahtumien suhteen. Harvemmin on 
satanut lunta niin paljon ettei ulkona voisi 
järjestää koiranäyttelyä tai muuta koirata-
pahtumaa.

Lukekaapa myös Tiedotteen ”Kennelpii-
ri tiedottaa” osio, jos olette järjestämässä 
luonnetestiä tai palveluskoirakoetta. 

Helsingin seudun kennelpiiri ry sai myös 
uuden jaoston, kun kaveri- ja lukukoirat sai-
vat oman jaoston. Jaoston puheenjohtajana 
toimii Kaverikoira vastaava Päivi Uurtola-
Kahri. Kaveri- ja lukukoiria voi kutsua 
omaan tapahtumaan kertomaan toiminnas-
taan.

Hyvää kesää kaikille! 

Outi

PS. Muistakaa Hyväntekeväisyys mätsäri 
11.8.2022. Kannattaa laittaa jo nyt kalente-
riin

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Olen Päivi Uurtola-Kahri, koulutukseltani 
terveydenhoitaja ja kasvatan espanjanve-
sikoiria kennelnimellä Aquacrest ja hyvin 
pienimuotoisesti myös lyhytkarvaisia kää-
piömäyräkoiria. Kasvatustyötä minulla on 
takana 16 vuotta.

Asun mieheni ja neljän koiramme kanssa 
Sipoonrannassa.

Toimin Helsingin seudun kennelpiirin 
kaverikoiravastaavana, johon minut valit-
tiin  kun vastaavien ”virat” perustettiin eli 
vuonna 2015.

Järjestän vuosittain 2–3 teoriakoulutusta 
uusille koirakoille ja arviointeja koirille tar-
peen mukaan.

Osallistun myös aktiivisesti kaverikoira-
vastaavien koulutuksiin.

Tällä hetkellä minulla ei ole toiminnassa 
koiraa mukana, koska perroni Hugo siir-
tyi joulukuussa ajasta ikuisuuteen. Hugon 
kanssa olin harrastanut kaverikoirailua 
kymmenisen vuotta.

Kaverikoiratoiminnasta minut sai oikeas-
taan kiinnostumaan juuri Hugo, koska se oli 
maailman luotettavin ja rakastettavin kaveri 
ja ajattelin, että haluaisin jakaa sen ihanuut-
ta muillekin. Ja siitä se sitten lähti.

Kaverikoirailussa tuli sitten tutustuttua 
Carina Kittiin, joka on Kaverikoiratyöryh-
män jäsen ja käynyt seuraamassa mm. kou-
lutuksiamme. Hänen kauttaan olen asioinut, 
kun Kaverikoirat esim. tarvitsevat jotain.

Carina sitten kysyi, että olisinko kiinnos-
tunut HSKP:n hallituspaikasta ja ajattelin, 
että mikä ettei. Eli tässä sitä nyt sitten ol-
laan...

Luottamuksesta kiittäen,

Päivi Uurtola-Kahri

ESITTELYSSÄ PÄIVI UURTOLA-KAHRI

Ladies Kennel Club, 40 vuotta. 

Kennelpiiri onnittelee!
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HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 24.3.2022 klo 18

Paikka: Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

1. Kokouksen avaus

2. Puheenvuorot ja tervehdykset
Kennelliiton edustaja Vesa Lehtonen esitti Kennelliiton toimintaa numeroiden kautta läsnäolijoille:

Kennelliiton konserniin kuuluu noin 70 työntekijää ja Koiramme-lehden levikki on yli 140.000 kappaletta.

Puheenjohtaja Pirkko Bellaoui julkisti vuoden 2021 toiminnan perusteella ansioituneet:
Kennelpiirin vuoden 2021 Nuoret Koiraharrastajat

Kennelpiirin vuoden 2021 MEJÄ-koira

Kennelpiirin vuoden 2021 metsästyskoira

Kennelpiirin vuoden 2021 tottelevaisuuskoira

Kennelpiirin vuoden 2021 rally-tokokoira

Kennelpiirin vuoden 2021 rally-tokotulokas

Kennelpiirin vuoden 2021 paras vinttikoirien ratajuoksija

Kennelpiirin vuoden 2021 paras vinttikoirien maastojuoksija

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

4. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijoiden käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Pirkko Bellaoui avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

Valtakirjan esittäneitä yhdistyksiä oli läsnä 22 ja niiden käytettävissä oleva äänimäärä todettiin 
tarkistuslaskennan jälkeen olevan 95 ääntä.

Kokouskutsu ja ehdotus uusiksi säännöiksi lähetettiin jäsenyhdistyksille postitse 23.2.2022 eli kuukautta 
ennen kokousta (voimassa olevat säännöt 24§). Lisäksi kokouskutsu ja ehdotus uusiksi säännöiksi julkaistiin 
kotisivuilla 27.2.2022 ja kokouskutsu, kokousmateriaali ja valtakirjapohja lähetettiin jäsenyhdistyksille 
sähköpostitse 4.3.2022 (voimassa olevat säännöt 21§). Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle 
kutsutuksi ja sen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

Kennelliitto rekisteröi vuonna 2021 lähes 53.000 koiraa. Kennelliitolla on lähes 148.000 henkilöjäsentä ja yli 
2.000 yhdistystä jäsenenä.

Suomessa on Tilastokeskuksen vuoden 2018 tiedon mukaan noin 700.000 koiraa, joista 70 - 75 % on 
rekisteröityjä rotukoiria. Kennelliiton rekisterissä on yli 500.000 elossa olevaa koiraa.
Kennelliiton rekisterissä on 223 rotua, joilla on JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) ja 175 rotua, jotka 
kuuluvat PEVISAan (rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Vuoden 2021 MEJÄ-koiraksi nimettiin bretagnenbassetti FI49713/18 FI JVA Onneli Du Rallye 
Du Val D'allier, omistajat Mari Tilles ja Matti Kuusisto Vantaalta.

Vuoden 2021 metsästyskoiraksi nimettiin lyhytkarvainen mäyräkoira FI28951/14 FI KVA-A 
Kuutamoketun AF Jatzi, omistajat Nina ja Esa Koivisto Vantaalta.

Vuoden 2021 tottelevaisuuskoiraksi nimenttiin bordercollie ER25167/18 Unlimited Star 
Gwen, ohjaaja Maarit Hellman Helsingistä.

Vuoden 2021 rally-tokokoiraksi nimettiin bordercollie ER59905711 PM-16 TSM-18 
Saunajaakon Alfa Romeo, ohjaaja Carita Kuparinen Vantaalta.

Vuoden 2021 rally-tokotulokkaaksi nimettiin shetlanninlammaskoira FI12540/20  Suzi-Dog's 
Zin Zin to the Win, ohjaaja Olivia Byysing Helsingistä.

Vuoden 2021 Nuoriksi Koiraharrastajiksi nimettiin Sonja Rantala ja Ira-Maria Rantanen 
Vantaalta.

Vuoden 2021 parhaaksi vinttikoirien ratajuoksijaksi nimettiin afgaaninvinttikoira FI52231/18 
FI KVA-VIR FI KVA-VIC Melek Taus Kittyhawk, omistaja Maria Stenberg Helsingistä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Lehtonen ja kokouksen sihteeriksi Pia Kivistö.

Vuoden 2021 parhaaksi vinttikoirien maastojuoksijaksi nimettiin whippet FI47023/17 FI KVA-
VIR FI KVA-VIC LV KVA-M LT KVA-M SMM-21 Indian Hill's Dexterous, omistaja Sari Purho 
Helsingistä.

https://sign.visma.net/fi/document-check/9fba7b4b-ea50-4ad0-86fc-807acf29d3c0
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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6. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

7. Ääntenlaskijoiden valitseminen

8. Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan

9.

Hyväksyttiin Helsingin Seudun Kennelpiirin toimintakertomus vuodelta 2021 näin muutettuna.

10.

11.

12.

13. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle

14.  Jäsenmaksun määrääminen

1 - 19 jäsentä jäsenmaksu 5 euroa
20 - 39 jäsentä jäsenmaksu 10 euroa
40 - 59 jäsentä jäsenmaksu 15 euroa
60 - 79 jäsentä jäsenmaksu 20 euroa
80 - jäsentä jäsenmaksu 40 euroa

15. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Kennelpiirin tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2021 hyväksyttiin muuttamattomina.
Kennelpiirin puheenjohtaja Pirkko Bellaoui luki kokoukselle tilintarkastus- ja 
toiminnantarkastuskertomukset pääpiirteittäin. Niissä ei ollut huomautettavaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Hattunen ja Maija Hänninen.

Hyväksyttiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja 

Päätettiin jatkaa hallituksen esittämää aiempaa käytäntöä, minkä mukaan hallituksen jäsenille ei makseta 
palkkioita. Kennelpiirin sihteerille maksetaan kulukorvausta 1.000 euroa vuodessa. Rahastonhoitajalle 
maksetaan  laskun mukaan (Pireka Palvelut). Muille toimihenkilöille kuten aluekouluttajat, näyttelyohjaajat 
ja muut, maksetaan kuluja matkalaskujen ja kuittien mukaan.

Kokous hyväksyi hallituksen esittämän jäsenmaksun vuodelle 2022.

Kennelpiirin hallitus ehdotti vuosikokoukselle aiemmin käytössä ollutta jäsenyhdistyksen jäsenmäärän 
mukaan porrastettua jäsenmaksua seuraavasti:

Piirin puheenjohtaja kertoi, että Helsingin Seudun Kennelpiiri pyrkii järjestämään vuonna 2022 toimintaa 
mahdollisimman paljon kuten aikana ennen Covid-19 pandemiaa kuitenkin koronatilanteen ja mahdolliset 
rajoitukset huomioiden.

Lisättiin kokousmateriaalin kohtaan 8. Näyttelytoiminta sivulle 22 viimeisen kappaleen alkuun "Suomen 
Terrierijärjestö ry:n terrierirotujen näyttely Terri-eri järjestettiin 8.8.2021 Vantaalla ja Suomen 
Kääpiökoirat ry:n erikoisnäyttely 8.8.2021 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa."

Kokouksessa läsnä ollut Kirsi Sainio Kennelliitosta esitti yleisen huomion toimintasuunnitelmasta; Nuoriso- 
ja palveluskoirajaostojen toimintasuunnitelmassa on mainittu osallistuminen KoiraExpoon. Kennelliitto ei 
kuitenkaan tule järjestämään enää jatkossa tapahtumaa nimeltä KoiraExpo, joten jatkossa tuo kannattaa 
korvata vaikka siten, että "osallistutaan Kennelliiton kennelpiireille suunnattuun toimintaan". Tätä ei 
kuitenkaan edellytetty muutettavaksi näiden jaostojen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Aaltonen ja Sari Vilén.

Kokouksen materiaali oli toimitettu jäsenyhdistyksille sähköisesti 4.3. Lisättiin kohtaan 2. Jäsenistö toiseen 
kappaleeseen "Kennelpiirin jäseniksi liittyivät vuonna 2021 seuraavat yhdistykset: Cockeriharrastajat ry, 
Koirakerho Rehti ry, Pienamerikanpaimenkoirat ry, Shepherd's Without Borders ry sekä Suomen Grosspiz 
ry."  Lisäksi lisättiin kokousmateriaalin sivulle 25 Kennelpiirin jäsenyhdistykset 31.12.2021 luetteloon 15. 
Cockeriharrastajat ry:n kohdalle "uusi jäsen".                                                                                                  

Vuosikokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden toiminta- ja tilikaudelta 2021.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Helsingin Seudun Kennelpiirin tilit vuodelta 2021 ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikokous vahvisti Helsingin Seudun kennelpiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Helsingin Seudun Kennelpiirin toimintakertomus vuodelta 2021

Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen ilmoittaman edellisen vuoden viimeisen päivän 
jäsenmäärän perusteella.

https://sign.visma.net/fi/document-check/9fba7b4b-ea50-4ad0-86fc-807acf29d3c0
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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16. Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio 

Hyväksyttiin kuluvan kauden tulo- ja menoarvio.

17.
Vuosina 2020 - 2021 piirin puheenjohtajana on toiminut Pirkko Bellaoui.
Kaudelle 2022 - 2023 puheenjohtajaksi ehdotettiin Outi Heikkilä-Tonia.

18.

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2022 - 2024 ehdotettiin seuraavia henkilöitä, jotka saivat ääniä:
Anu Heikkinen 83
Päivi Uurtola-Kahri 72
Antti Tarkkala 67
Anne Eriksson 59
Pekka Lahti 38

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2022 - 2024 valittiin:
Anu Heikkinen
Päivi Uurtola-Kahri
Antti Tarkkala
Anne Eriksson
Hallituksen jäseneksi kaudelle 2022 valittiin Pekka Lahti.

19. Kahden tilin-/toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Kaikki heistä olivat lupautuneet jatkamaan, mikäli he tulevat valituiksi.
Vuosikokous päätti valita heidät uudelleen vuoden 2022 tarkastajiksi.

20.

Kennelpiirin hallituksen esitys:
Tiina Flytström varalla Pirkko Bellaoui
Carina Kitti varalla Outi Heikkilä-Toni

Pirkko Bellaoui ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä tuohon tehtävään.
Tiina Flytströmin varahenkilöksi ehdotettiin Pirko-Liisa Marttista.

ehdolla Tiina Flytström varalla Pirkko-Liisa Marttinen
ehdolla Carina Kitti varalla Outi Heikkilä-Toni

21. Helsingin Seudun Kennelpiirin edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022
Kennelpiirin hallituksen esitys: Tiina Flytström

Vuoden 2021 toiminnantarkastajana toimi Tuula Lörman-Lindström ja varatoiminnantarkastajana Pauli 
Halonen.

Vuoden 2021 tilintarkastajana toimi HT Timo Kervinen/Orange Audit Oy ja varatilintarkastajana Perttu 
Mettomäki.

Outi Heikkilä-Tonin tultua valituksi puheenjohtajaksi häneltä vapautui hallituspaikka kaudelle 2022.

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, ilman muita ehdokkaita, puheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023 Outi 
Heikkilä-Tonin.

Hallituksesta erovuorossa olivat: Anne Eriksson/terrierijaosto, Anu Heikkinen/seura- ja kääpiökoirajaosto, 
Dmitry Poletaev/näyttelyohjaajat ja Katri Sallinen. Dmitry Poletaev on ilmoittanut, ettei ole jatkossa 
käytettävissä.

Päätettiin valita kaudelle 2022 - 2024 neljä eniten ääniä saanutta ja kaudelle 2022 esitetyistä vähiten ääniä 
saanut.

Helsingin Seudun Kennelpiirin ehdokkaiden ja heidän varahenkilöiden nimeäminen Kennelliiton 
valtuustoon seuraavalle valtuustokaudelle 2023 - 2025

Vuosikokous päätti ehdokkaat ja heidän varahenkilöt Kennelliiton valtuustoon seuraavalle valtustokaudelle 
2023 - 2025 seuraavasti:

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen ja nimesi Tiina Flytströmin Helsingin Seudun Kennelpiirin 
edustajaksi Kennelliiton yleiskokoukseen (27.11.2022).

Puheenjohtajan valinta kaudelle 2022 - 2023

Uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle

Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio sisältää kahdesta aiemmasta vuodesta poiketen hallituksen esityksen 
mukaisesti jäsenmaksutuottoja vuodelle 2022. Muuten talousarvio noudattaa vuoden 2022 
toimintasuunnitelmaa; pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan toimintaa kuten aikana ennen 
Covid-19 pandemiaa.

https://sign.visma.net/fi/document-check/9fba7b4b-ea50-4ad0-86fc-807acf29d3c0
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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22. Helsingin Seudun Kennelpiirin uudet säännöt

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti.

23. Muut kokouksen työjärjestykseen hyväksytyt asiat

24. Kokouksen päättäminen

Vakuudeksi

Vesa Lehtonen Pia Kivistö
Puheenjohtaja Sihteeri

Merja Aaltonen Sari Vilén
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Olemme tarkastaneet Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikokouksen 24.3.2022 pöytäkirjan ja todenneet 
sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hyväksyttiin Helsingin Seudun Kennelpiirin uudet säännöt.

Ei muita käsiteltäviä asioita.

Kokouksen puheenjohtaja Vesa Lehtonen päätti kokouksen klo 20.20.

https://sign.visma.net/fi/document-check/9fba7b4b-ea50-4ad0-86fc-807acf29d3c0
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Lauri Rostedt 
1.5.2022  70 vuotta. 

Kennelpiiri onnittelee
Lassea!
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Helsingin Seudun Kennelpiiri ry 

 

SÄÄNNÖT  
 
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue  
 
1 §  
Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä kennelpiiri. 
Sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Seudun Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.  
Yhdistys voi käyttää sähköisessä ja muussa viestinnässään itsestään epävirallisesti lyhennystä HSKP. 
  
Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit  
 
2 §  
Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) valtuuston 
jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio, joka toimielimenä vastaa Kennelliiton edustuksesta omalla 
alueellaan.  
 
Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. Kennelpiirien toiminta määritellään tarkemmin 
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä kennelpiiriohjesäännössä, jota kennelpiirien on noudatettava.  
Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien lukumäärän ja rajat. 
Kennelpiirin oikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta.  
 
Kennelpiirin jäsenyys päättyy valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on Kennelliiton 
tarkoituksen (2 §) vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä.  
 
Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot  
 
3 §  
Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemistä ja  
koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, 
että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.  
 
Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. 
Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, 
hyvinvoiva koira.  
 
4§  
Kennelpiiri seuraa alueellaan koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin, 
vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja 
koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.  
 
Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan 
näiden sääntöjen ja Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä 
valtuuksilla, jotka sille antavat Kennelliiton valtuusto ja hallitus.  
 
Tarkoitustaan kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia, näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.  
 
Toimintansa tukemiseksi kennelpiiri voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtaimistoja ja 
kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä 
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.  
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5§  
Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien ohjeiden mukainen 
toimintailmoitus vuosittain.  
6 §  
Kennelpiirin virallinen kieli on suomi.  
 
Jäsenyys kennelpiirissä  
 
7 §  
Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä 
koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on kennelpiirin 
alueella.  
 
Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys on hyväksytty Kennelliiton 
jäseneksi. Siihen saakka jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen.  
 
Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi. 
Yhdistys hakee kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään jäsenhakemukseen.  
Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea kennelpiirin ja Kennelliiton 
jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.  
 
Jos jäsenyhdistys eroaa Kennelliitosta, tulee se erottaa hallituksen päätöksellä myös Kennelpiiristä.  
 
Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä. Mikäli jäsenyhdistyksestä tulee Kennelliiton 
päätöksellä rotujärjestö tai lajiliitto, tulee se erottaa hallituksen päätöksellä Kennelpiiristä.  
 
Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä ¾ äänten enemmistöllä kutsua kennelpiirin 
tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai kennelpiirin hallituksen 
entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.  
 
Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.  
 
8 §  
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana 
kennelpiirille toimintailmoitus, josta ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen 
toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin 
vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan. 
 
9 §  
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja kennelpiirin hyväksymiä 
ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja kennelpiirin 
sääntöjen kanssa.  
 
Eroaminen kennelpiiristä  
 
10 §  
Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, siitä on eroavan yhdistyksen tehtävä kirjallinen ilmoitus 
kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kennelpiirin 
vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei ole 
toimintakauden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuansa tai muuten sen jäsenehdot eivät enää 
täyty. Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan 
vuoden alusta.  
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11 §  
Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se rikkoo 
kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin perustuvia 
päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain 
vastaisesti. Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.  
 
12 §  
Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kennelpiirin hallitukselle. Erottamiseen 
vaaditaan vuosikokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä.  
 
13 §  
Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta kennelpiirin varoihin.  
 
Taloudelliset asiat  
 
14 §  
Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  
 
15 §  
Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää kennelpiirin hallituksen esityksestä, on maksettava 
vuosittain toukokuun loppuun mennessä.  
 
Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt  
 
16 §  
Kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin vuosikokous ja sen hallinnosta vastaa hallitus. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Toimihenkilöiden toimikausi alkaa 
vuosikokouksesta.  
 
17 §  
Kennelpiirin hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä. 
Kennelpiirin hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksikolmasosa 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.  
Kennelpiirin hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki 
harrastusmuodot ovat edustettuina.  
 
Vuosikokous valitsee kennelpiirin puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.  
 
Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, 
erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, seuraava kennelpiirin vuosikokous valitsee hänen tilalleen 
uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.  
 
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä vuodeksi kerrallaan 
sihteerin ja rahastonhoitajan.  
 
Kennelpiirin hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä. 
  
18 §  
Kennelpiirin hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.  



HSKP Tiedote 2 • 2022 13

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry 

 

19 §  
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja 
antamia ohjeita noudattaen:  
 
- johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta  
- huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta  
- edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa  
- valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää 
kulukorvauksista ja palkkioista toimihenkilöille 
- valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, 
toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut 
vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat  
- hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti 
- pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa 
tällä on kotipaikka  
- päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11 §) ja antaa mahdollisia 
määräaikaisia toimintakieltoja niille henkilöille, joille kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton 
vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa kennelpiirin ja sitä 
velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan 
toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta.  
- nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton 
toimihenkilöt  
- nimetä jaostot ja vahvistaa niiden puheenjohtajat sekä ohjata ja valvoa jaostojen toimintaa   
- käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle 
esittämät asiat  
- Kennelpiirin hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja 
asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on yhdistyslain mukaan tehtävä 
päätökset. Kennelpiirin toimihenkilöillä sekä Kennelliiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on 
kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus kennelpiirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita 
käsiteltäessä.  
 
20 §  
Kennelpiirin hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti, viimeistään viikkoa ennen 
kokousta. Kennelpiirin hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.  
 
Kennelpiirin vuosikokous  
 
21 §  
Kennelpiirin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kennelpiirin kokouksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 
ennen sitä. Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.  
Hallitus lähettää kutsun kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat 
asiat.  
 
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 Kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä vaatii sitä 
kirjallisesti hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. Hallitus on velvollinen kutsumaan 
ylimääräisen yleiskokouksen koolle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksesta.  
 
 



14 HSKP Tiedote 2 • 2022

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry 

 

22 §  
Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen 
edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen 
toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta 
kokouksessa.  
 
Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin 
siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) 
ääntä.  
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin vuosikokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama 
edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen 
tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.  
 
Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.  
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen  
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
3. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali  
4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen  
5. ääntenlaskijoiden valinta  
6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan  
7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen 
vahvistaminen  
8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja 
tilikaudelta  
9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma  
10. hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten määrääminen 
kuluvalle toimintakaudelle  
11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen  
12. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi 
13. uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle  
14. kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen  
15. Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen  
16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä  
17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja 
ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n 
mukaan mainittava kokouskutsussa.  
 
Asioiden ratkaisu kokouksissa  
 
23 §  
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan kennelpiirin 
ja kennelpiirin hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:  
Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet 
annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.  
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Sääntöjen muutos  
 
24 §  
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai ylimääräisen  
yleiskokouksen päätös, joka on tehty vähintään ⅔ enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyslain 
pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille 
jäsenjulkaisussa tai kennelpiirin verkkosivuilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta  
Kennelliiton hallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos etukäteen  
 
Kennelpiirin purkaminen  
 
25 §  
Päätös kennelpiirin purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään neljä 
(4) kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous.  
Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään ¾ ääntenenemmistöllä annetuista 
äänistä.  
Jos kennelpiiri puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän päätöksen 
mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koira-asiaa. 

Helsingin Seudun Kennelpiirin vuosikokouksessa 24.3.2022 
hyväksymät säännöt, ovat tällä hetkellä Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa hyväksyttävänä.

Tiedäthän, että piirin Tiedote löytyy myös 
sähköisessä muodossa piirin sivuilta:

https://www.kennelpiiri.fi/helsingin-seutu/
kennelpiiri/tiedote
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Ladies Kennel Clubin jäsenet viettivät mu-
kavan illan hyvän seuran ja iltapalan mer-
keissä. Illan aikana jaettiin ansiomerkit pit-
kään aktiivisesti yhdistyksessä toimineille. 
Muistimme myös niitä jäseniämme, jotka 
ovat hiljattain täyttäneet ”pyöreitä”

Juhlapuheessa Anne Sinisalo palasi 80-lu-
vulle muistelemaan, miltä maailma näytti 
silloin suomalaisten ja erityisesti koiraih-
misten silmin:

”Tervetuliaissanoja miettiessäni siirryin 
arkistojen avulla 80-luvulle muistelemaan, 
miltä maailma näytti silloin suomalaisten ja 
erityisesti koiraihmisten silmin. 

Kun suomalaisilta kysyttiin, millä vuosi-
kymmenellä elämä on ollut parasta, vastaus 
oli 80-luku. Suomi oli saanut uuden presi-
dentin ja nousukausi oli aluillaan: käytettiin 

merkkivaatteita, nukuttiin vesisängyssä, 
kuvattiin kotivideoita ja rusketuttiin sola-
riumissa. Rahaa opittiin kiskomaan seinästä 
ja ostokset maksamaan muovikortilla. Lan-
kapuhelimien määrä kasvoi voimakkaasti ja 
TV:tä katsottiin kahdelta kanavalta. 

Muuttoliike maalta kaupunkeihin oli juuri 
päättynyt ja sen mukana koirien määrä kau-
pungeissa oli kasvanut. Kerrostalot ja rivi-
talot toivat naapurit varsin lähelle, ja näin 
ollen myös äänet kantautuivat paremmin 
naapureiden korviin. Koirat eivät aina so-
peutuneet hiljaiseen yksinoloon ja ongelmia 
alkoi kertyä. Koirat tarvitsivat koulutusta ja 
koirien omistajat tarvitsivat tietoa.

Koiranäyttelyistä oli jo ehtinyt tulla sa-
manhenkisten ihmisten kohtaamispaikka 
ja ne antoivat mahdollisuuden tavata muita 
koiraharrastajia, mutta harvoin. Aktiiviset 
harrastajat kaipasivat lisää tietoa ja tilai-
suutta laajempaan ajatustenvaihtoon: tähän 
tarpeeseen ja vallitsevaan tilanteeseen pe-
rustettiin Ladies Kennel Club. 

Perustamissopimuksessa, jonka on alle-
kirjoittanut 16 henkilöä, sanotaan yhdistyk-
sen tarkoituksen olevan mm
– avartaa eri koirarotujen harrastajien keski-
näistä tuntemusta
– perehdyttää jäsenensä kennelkentän eri 
sektorien toimintaan ja auttaa niillä ilmen-
neiden ongelmien selvittämisessä
– lujittaa jäsentensä keskinäistä luottamusta

Aiottiin järjestää kilpailuja, näyttelyitä, 
kursseja, toimeenpanna keskustelu- ja esi-
telmätilaisuuksia. Varsin kunnianhimoisia 
tavoitteita, joita on myös toteutettu 40 vuo-
den ajan. Lahjoitustoiminta tuli mukaan jo 
varsin varhain, kun varallisuutta alkoi ker-
tyä.

LADIES KENNEL CLUB JO 40 VUOTTA!
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Päätoimintamuoto oli kuitenkin omat 
asiapitoiset kokoukset ja tapaamiset, jois-
sa oli ilmiselvästi hauskaa. Jäsenet auttoi-
vat toisiaan siivoustalkoissa ja ruusukkeita 
näyttelyyn tehtiin porukalla. Eikä juhlia-
kaan unohdettu. Yhteydenpito oli tiivistä ja 
helppoa tuttujen kesken.

40 vuoden aikana jäsenet vaihtuvat, toi-
mintatavat ja henki muuttuvat samaan tah-
tiin ympäröivän maailman kanssa. Jäsenten 
kiinnostus ja rakkaus koiraa kohtaan ei kui-
tenkaan ole muuttunut. 

Vuosien myötä yhä tärkeämmäksi on tul-
lut lahjoitustoiminta, jota kautta hyödytäm-
me koko yhteiskuntaa. Useimmiten koira on 
omistajalleen ennen kaikkea ystävä, seura-
lainen ja elämänkumppani, mutta koirasta 
on moneksi. Lähes päivittäin esitellään tie-
dotusvälineissä työtään tekemässä etsijäkoi-
rat, opaskoirat, avustajakoirat, terapiakoirat, 
hypokoirat, kipukoirat tai kaverikoirat sekä 
- viimeksi tänä aamuna - Nosework-toimin-
taa. Näiden kaikkien toimintaa ja koulutusta 
olemme vuosien varrella tukeneet, jokainen 
meistä. Siitä todistavat pitkälti yli 100.000 
€:a lahjoituksina eri kohteisiin. 

Kokoontumisrajoitukset viimeisten kah-
den vuoden aikana ovat aiheuttaneet hiukan 
huolestuttavan tilanteen: palaavatko ihmi-
set harrastuksensa pariin – näyttelyihmiset 
näyttelyyn ja yhdistysihmiset mukaan toi-
mintaan. Vai ovatko he jo ehtineet löytää 
uudet kiinnostuksen kohteet, kun tarjontaa 
on niin paljon. Vaikka meillä on kaikki ny-
kyajan tekniset yhteydenpitovälineet ja ko-
koustaminen on helppoa, ei mikään voita 
kasvokkain tapaamista, yksin tietokoneen 
ääressä harrastaminen on tylsää. Etätyöläi-
nenkin kaipaa jo työyhteisöään. Toivotta-
vasti kukaan ei jää tilaisuuksistamme pois 
sen vuoksi, että ”en tunne siellä ketään”. 

Ja minä yritän säilyttää suhteellisuudenta-
juni ja muistaa, että harva yhdistys saa jä-
seniä tämän päivän tapaan liikkeelle, 35 %.

Lopuksi Anne Sinisalo luki vielä terveiset 
jäseneltämme Tuula Plathanilta:

Hyvät Ladyt,
parhaimmat onnittelut hienolle yhdistyksel-
le LKC:lle, joka juhlii 40-v. juhliaan!

40 vuotta on kunnioitettava ikä mille ta-
hansa yhdistykselle. Neljään vuosikymme-
neen on mahtunut paljon iloa, ystävyyttä, 
yhdessä tekemisen riemua ja ennen kaikkea 
hyvän jakamista tarvitseville. Olen kiitol-
linen, että olen saanut olla mukana tässä 
kaikessa omalla, pienellä panoksellani. Ar-
vostan yhdistyksemme työtä ja kumppanuut-
tanne.

Lämmin tervehdykseni teille kaikille. Toi-
votan teille ikimuistoisen hienoa juhlaillal-
lista!
Parhain terveisin,
Tuula

Jaetut ansiomerkit:
Kultainen ansiomerkki: Nina Yrjölä, Anne 
Sinisalo ja Annukka Paloheimo Segersven. 
Merkit jakoi Kaisa Westerlund
Hopeinen ansiomerkki: Thea Dahlbom, 
Laura Mäenpää, Tuija Wegelius, Carina Kit-
ti,  Tarja Löfman ja Annette Relander.
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KOIRANPÄIVÄNÄ KIRMATTIIN
KAUPPATORILLE KAHVITTELEMAAN

Kyllä vain. Koiranpäivänä 24. huhtikuuta 
Helsingin Kaivopuistossa alkoi puolen päi-
vän aikaan kuulua isompaa ja pienempää 
haukahtelua. Terrierit kokoontuivat Kai-
vopuistoon Ursulan parkkiin lähtöasemiin 
ja sieltä sitten ampaisivat rantatietä pitkin 
kohti kauppatoria. 

Kesken patikan joutui osa porukasta jo 
pitämään rotuesittelyn ulkomaiselle paris-
kunnalle jotka hämmästelivät uusia rotu-
tuttavuuksia. Kauppatorilla terriväki sai an-
saittua huomiota ja ulkolaiset turistit olivat 
iloisen hämmästyneitä, kun kuulivat meillä 
olevan Koiranpäivä-kävely menossa.

”What!? You have own day for the dogs in 
calender!??” Mikäpä meidän oli kehuskella 
koiranpäiväämme kauniiden ja hyvinkäyt-
täytyvien koirien kera. Heiki-ystävämme 
oli järjestänyt meille omistajille Koiranpäi-
vä-hintaan kahvitukset päätepisteellemme 
kauppatorille sekä karvakuonoille vettä ja 
vieläpä kotiin viemisiksi maistuvia Isegrim-
tuotteita. Kahvipöydissä kävi hauska pu-
heensorina kun erilaiset terrierit patseerasi-
vat kahvilla meidän mukana. 

”Jännä tuo paksu koira jolla on pääkin 
noin turvonnut” sanoi vanha herra, joka oli 
tullut tyttärensä tuomana nauttimaan tori-
kahveista. Bullterrierit hymyilyttivät mon-
taa muutakin ohikulkijaa, hyvä niin.

”Miten iiiiihaaaaania noi on noi kaksoset” 
sanoi lapsiaan vaunuissa lykkivä äiti osoit-
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taen kahta toisiinsa nojaavaa bedlingtonia. 
Uskon, että rento terrierilauma sai monet 
hyvälle tuulelle ja ehkä hyvin käyttäytyvät 
lenkkikaverit saivat myös hyväksynnän ohi-
kulkijoilta ja kauppiailta, niin torilla kun 
oltiinkin. 

Kiva päivä tämä Koiranpäivä ja uskon, 
että sen päivän päätähdet nauttivat myös to-
rikeikastaan.

Menossa mukana

Anne
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”Hiekkaa on kuin Kalajoella konsanaan”, 
ehkä näin tuumasi Royal Canin -näyttelyn 
puheenjohtaja Tiina Flyström nähdessään 
näyttelyä varten vuokratun parkkialueen.  
Alueelle oli tuotu jätti isot hiekkavuoret 
odottamaan tulossa olevaa Tuomarinkarta-
non teidenkorjausta. 

Tämä tiesi sitä, että piti pikapikaa ainakin 
tiedottaa kaikille viikonlopun näytteilleaset-
tajille, että jos vain mahdollista, niin käyt-
täisivät kimppakyytejä ja tulisivat julkisilla, 
sillä parkkipaikat eivät ehkä tulisi riittämään 
hiekkavuorten peittäessä isolta alalta park-
kipaikkaa. Vaan tästäkin selvittiin ja suuret 
kiitokset siitä pitkämieliselle koiraväelle ja 
parkkimikoille ja -mareille. 

Näyttelyyn oli ilmoittautunut mahta-
va määrä, 2600 koiraa! Ehkä Royal Canin 
-näyttely on jo ”must” käsite koiraväen kes-
kuudessa, mene ja tiedä. 

Ja vaikka ei aina pitäisi puhua siitä rahas-
ta, niin sivutaan sitä nyt vähän kuitenkin.

Tästä näyttelystä lukien, Helsingin seu-
dun kennelpiirin hallitus, joka tätä näyttelyä 
luotsaa, oli päättänyt ottaa vastaisuudessa 
kaikki piirin eri jaostot mukaan tekemään 
Royal Canin näyttelyä. Näin saatiin tekemi-
sestä hieman kevyempää ja tekijöille muka-
vampaa.  

Tätä kennelpiirin näyttelyä on ollut työs-
tämässä aiemmin nk. ”kiertävät” jaostot 
vuosittain. Piirissä toimii seitsemän eri ja-
ostoa ja jaostoilla on ollut mahdollisuus 
olla tekemässä tätä näyttelyä aiemmin vain 
vuorovuosina. Nyt kuitenkin näyttelyn teke-
miseen osallistuu kaikki seitsemän jaostoa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen jaosto saa 
sitten jälkeenpäin, jos näyttelystä jotain jää, 
pienen ”palkan” omaan toimintaansa osal-
listuessaan näyttelyn tekemiseen. 

ROYAL CANIN SHOW 2022
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Tässä näyttelyssä on yritetty aina pitää 
ilmoittautumismaksut maltillisina, vaikka 
hienon Tuomarinkartanon näyttelypaikan 
vuokraaminen kahden päivän näyttelylle ei 
ole ihan halpaa sekään.  Mutta mistäs täl-
laisen ison näyttelyn järjestämiselle löytyisi 
Helsingistä vastaavanlaista hienoa koirakei-
dasta? 

Joskus kuulee, että olisi kiva, jos voisi 
olla sisähallinäyttely tämäkin, mutta silloin 
puhuttaisiin jo vieläkin suuremmista vuok-
rista ja se voisi johtaa nostamaan koiran 
ilmoittautumismaksun hintaa. Kaikki mah-
dolliset näyttelypaikat taitaa olla jo kartoi-
tettu ja kyselty ainakin pääkaupunkiseudun 
alueelta. 

Mutta se siitä rahasta sen tekemisestä ja 
jakamisesta ja takaisin aiheeseen.

Näyttely oli onnistunut niin säiden puo-
lesta, kuin järjestelyidenkin. Usein ei ole 
sellaisia näyttelyitä jossa ei jotakin sattui-
si, mutta tämä taitaa lukeutua tällä kertaa 
niihin. Vain pari piskoa vettä, muutama 
kärttyinen koira, mutta ei yhtään kiukkuis-

ta omistajaa! Aurinkoa ja aurinkoisia riitti 
koko viikonlopun ajalle. Ulkomaisia vierai-
lijoita näytteilleasettajissa oli joitakin, joka 
taas antoi toivoa paluusta ”aikaan ennen 
koronaa”. 

Ulkomuototuomarit olivat tyytyväisiä nä-
kemiinsä koiriin ja jälleen kerran kehuivat 
Suomalaisten omistajien paneutumista rau-
halliseen esittämistyyliin ja kiireettömältä 
tuntuneeseen näyttelyyn. 

Sunnuntain loppukilpailuissa otettiin tuu-
lenpuuskien kanssa mittaa ja tulospaperit 
pysyivät kuin pysyivätkin kuuluttajan pöy-
dällä. 

2600 koiran joukosta kauneimmaksi kuu-
lutettiin upea turkki tuulessa hulmuten kau-
nis amerikancockerspanieli!

Royal Canin -näyttelytoimikunta kera 
kaikkien jaostolaisten työmyyrien kiittää ja 
kuittaa, ensivuonna nähdään!

Anne

BIS-1 amerikancockerspanieli Very Vigie Dance Baby Dance
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BIS-2 englanninsetteri 
Fairray Love Is In The 
Air

BIS-3 
musta kääpiösnautseri
Big Paw’s Secret 
Weapon

BIS-4 rhodesiankoira 
Malozi Mabruki
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Lauantain BIS-1 
kasvattajaryhmä
jackrussellinterrieri 
kennel Let’s Rock

Lauantain 
BIS-1 veteraani
silkkiterrieri 
Pet Pursuit Blue 
Sensation

Lauantain BIS-1 
juniori
tanskandoggi, 
musta ja harlekiini 
Grand Oak’s Einherjar
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Sunnuntain BIS-1 
kasvattajaryhmä
kultainennoutaja 
kennel Clearing Pond’s

Sunnuntain BIS-1 
BIS-1 veteraani
saluki 
Qirmizi Paganini

Sunnuntain BIS-1 
juniori
villakoira, kääpiö, 
musta, ruskea ja 
valkoinen 
Finnhit’s Not Like The 
Other Girls
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Jokainen yhdistys tarvitsee toimiakseen ra-
haa, jota voi ansaita erilaisista tapahtumista. 
Onko joskus käynyt mielessä, josko oma ja-
osto tai yhdistys voisi järjestää ryhmänäyt-
telyn? Rahkeita olisi, mutta ei tietoa siitä, 
miten menetellään. Rohkeasti vain ajatusta 
hautumaan, kasaamaan innokasta järjestely-
porukkaa ja ottamaan yhteyttä kennelpiiriin. 
Useampi jaosto tai yhdistys voi myös lyödä 
hynttyyt yhteen ja järjestää näyttelyn yh-
dessä. Tällöin saadaan talkooporukkaakin 
enemmän kasaan. 

Kennelliitto päättää ryhmänäyttelyiden 
määrän ja myöntää kennelpiireille näytte-
lykiintiön. Kennelpiirin on huolehdittava 
siitä, että ryhmänäyttelyiden ryhmäjako ja 
järjestävät yhdistykset kattavat mahdolli-
simman tasapuolisesti ja laajasti alueen koi-
rapopulaation ja eri harrastusryhmät. Ken-
nelpiirin jäsenyhdistykset voivat järjestää 
ryhmänäyttelyitä niin, että mukana on 1–4 
FCI:n roturyhmää. Koska kennelpiireillä on 
omat näyttelykiintiöt, ne toivotaan tietysti 
täytettävän niin, että kaikki kiintiön näytte-
lyt tulevat järjestettyä. 

Ryhmänäyttelyn hakemus on tehtävä säh-
köisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa 
siihen kennelpiiriin, jonka alueella näyttely 
järjestetään, viisitoista (15) kuukautta ennen 
näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun 
loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa 
hakemukset lausunnollaan varustettuna 
Kennelliittoon lokakuun loppuun mennes-
sä. Ryhmänäyttelyllä on oltava anomishet-
kellä puheenjohtaja, kehätoimitsijakortilli-
nen näyttelysihteeri ja rahastonhoitaja sekä 
tuomarisihteeri. Näyttelyn päivämäärä ja 
näyttelypaikka sekä anottavat ryhmät tulee 
täyttää hakemukseen. Näyttelyn lisätietoja 

voi täydentää myöhemmin ja myös muutok-
sia toimihenkilöihin tai paikkaan voi tulla. 
Mitä valmiimpi anomus on, sitä helpompi 
näyttelyn suunnittelua on jatkaa.

Koska seuraavat ryhmänäyttelyanomuk-
set tulee tehdä jo tämän vuoden syyskuussa 
vuodelle 2024, kannattaa asiaa ryhtyä työs-
tämään pikimmiten. Kaikki anomiseen tar-
vittavat seikat on oltava selvitettyinä, eikä 
anomista kannata jättää viimeiselle päivälle. 
Jos anomuksia on enemmän kuin kennel-
piirin kiintiössä näyttelyitä, puolletaan vain 
kiintiön määrää vastaavaa määrää näyttelyi-
tä. Näyttelyiden järjestäjät valitaan esimer-
kiksi sen mukaan, miten saadaan parhaiten 
katettua alueen koirapopulaatio. Puoltoon 
vaikuttaa myös se, onko sama järjestäjä saa-
nut jo puollon aiemman vuoden ryhmänäyt-
telylle. Tällöin voidaan antaa seuraavalle 
vuodelle mahdollisuus jollekin toiselle jär-
jestäjälle. Anomisen osalta on huomioitava, 
ettei myöhästyineitä anomuksia käsitellä 
ollenkaan.

Näyttelyn järjestämisestä vastaavat ne 
yhdistykset, joille näyttely on myönnetty. 
Näyttelytoimikunnassa on oltava ainakin 
seuraavat jäsenet: puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jär-
jestelypäällikkö ja tuomarisihteeri. Näyt-
telypaikka tulee valita muun muassa sen 
mukaan, millainen koiramäärä on odotetta-
vissa ja että autojen ja ihmisten liikkuminen 
on järjestelmällistä ja sujuvaa. Näyttelyn 
järjestäjä huolehtii siitä, että vaadittavat 
ilmoitukset, mm. Koiramme-lehteen, ja 
näyttelyn verkkosivujen avaaminen ja päi-
vittäminen hoituvat. Myös tuomarilistan 
laatimiseen on olemassa omat ohjeensa.

JÄRJESTETÄÄNKÖ RYHMÄNÄYTTELY?
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Kennelpiiriltä on saatavilla näyttelytar-
vikkeita, kuten telttoja, katoksia pöytiä ja 
tuoleja. Kennelpiirin näyttelyohjaaja kan-
nattaa varata näyttelyyn hyvissä ajoin ja 
ottaa mukaan suunnittelemaan näyttelyä. 
Myös näyttelypaikka on hyvä varmistaa 
riittävän ajoissa, että aiottu paikka on saa-
tavilla. Hyviä vinkkejä saa konkareilta ja 
niitähän meidän kennelpiirissä riittää! Roh-
keasti vain mukaan, ja aina voi liimautua 
konkareiden kainaloon ja opiskelemaan li-
sää aiheesta.

Kennelliiton sivuilta löytää tietoa näytte-
lyiden järjestämisestä mukaan lukien näyt-
telynjärjestäjän verkkokurssin.

Mukavaa kesää näyttelyiden ja muiden har-
rastusten merkeissä!

SYYSRYHMIS TULEE TAAS!
Seura- ja kääpiökoirajaosto järjestää ryhmänäyttelyn Hyvinkäällä ryhmille FCI2 ja FCI9.  

Näyttelypaikkana on Hyvinkään lentokenttä ja näyttelyn ilmoittautumismaksut ovat 
edulliset: 8.8.2022 mennessä 35 €, pennut ja vet 30 €, yli 10 v vet-luokassa 10 €. 
Ilm. maksut 9.-15.8.2022 kaikki luokat 50 €. 

Mukana useita kasvattajatuomareita ja tuomareita, jotka eivät ole ennen arvostelleet 
Suomessa.
Ryhmäkilpailut:
FCI 2 Sabina Chiesa-Folbrecht
FCI 9 Sara Nordin
paras juniori Unto Timonen
paras veteraani, paras kasvattajaryhmä Jarmo Hilpinen
Best in Show Svante Frisk

Ilmoittautuminen ja lisätiedot näyttelyn kotisivut www.showlink.fi/shows/hyvinkaarn2022/
Seuraa ilmoitteluamme ja tuomariesittelyjä Facebookissa 
www.facebook.com/syysryhmis2022
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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

PALVELUSKOIRAJAOSTO

HALLITUS 2021

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
• Jaana Tunturi, 
Suomen Bedlingtonkerho ry
jaana.tunturi@gmail.com

Muut jäsenet
Paula Polvinen, Lakelandinterrierit ry
Eija Jantunen, Englanninkääpiöterrierit ry
Johanna Nykyri, Walesinterrierikerho ry
Jenni Suojasto, Cesky-kerho
Tanja Köykkä, Suomen Amerikan- 
karvatonterrierit ja Rottaterrierit ry
Frej Stenfors, Suomen 
Bullterrieriyhdistys ry
Marjatta Pailinna-Rosenlöf, 
Suomen Kääpiöbullterrierit ry

www.facebook.com/hskptj/

TERRIERIJAOSTO
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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

 SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO

Kehätotutusta kaikenrotuisille koirille Heurekan 
parkkipaikalla ti 23.8. ja ke 31.8. klo 18.30. 
Tiedustelut: hanne.ahola@helsinki.fi
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Puheenjohtaja
• Carina Kitti
carina.kitti@outlook.com
+358500404255

Varapuheenjohtaja
• Oona Sukander

Sihteeri
• Elina Lohi
nuorisojaosto.hskp@gmail.com

Nuorisotoiminnan kouluttaja
• Hilde Fredriksson
hildemarie.fredriksson@gmail.com
+358505287071

facebook.com/nuorisojaosto

hskp.net/jaostot/nuorisojaosto

NUORISOJAOSTO

Vuoden Nuori Koiraharrastaja 2021

Vuoden Nuori Koiraharrastaja- titteli on 
osoitettu tänä vuonna kahdelle upealle pii-
rin alueella asuvalle nuorelle. He ovat Ira-
Maria Luotonen Vantaalta ja Sonja Rantala 
Vantaalta.

Ira-Maria Luotonen
Olen Ira-Maria “Irppu” Luotonen Vantaalta, 
täytän huhtikuussa 12 vuotta.

Meillä on aina ollut äidin luona koiria. 
Pienestä asti olen ollut paljon äidin muka-
na mm. pelastuskoiratreeneissä. Opettelin 
myös lukemista ja matikkaa meidän koirien 
kanssa, kun ne tuntuivat vaikeilta.

Kolme vuotta sitten meille tuli valkoi-
nenpaimenkoira Martta. Silloin äiti innostui 
näyttelyistä. Olin mukana monissa näytte-
lytreeneissä ja kerran yhdessä match shows-
sa oli niin kylmä, että äiti ilmoitti minut 
lapsi&koira -kisaan meidän mummokoira 
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Kertun kanssa, ettei minulle tulisi kylmä. 
Aluksi jännitti tosi paljon, mutta olin äidin 
näyttelytreeneissä nähnyt, mitä näyttelyissä 
tehdään. Äiti näytti, miten Kertun kanssa 
ollaan kehässä ja sitten vain mentiin. Kävi 
niin, että me voitettiin Kertun kanssa se kisa 
ja siitä lähti junior handler -innostukseni.

Ensimmäisissä virallisissa kisoissa olin 
elokuussa 2021.

Suurimman osan kisoista kisasin austra-
lianpaimenkoira Sissyllä. Sissy on hauska 
ja vauhdikas. Sen kanssa on ollut tosi kiva 
treenata ja kisata. Parasta meidän treeneissä 
on ollut Sissyn kanssa leikkiminen. Kun on 
kivaa ja hyvä suhde koiraan, sen kanssa on 
helppo treenata ja kisata. Sissy on sellainen 
iloinen höppänä, jolla on joskus vähän hul-
lua päässä.

Paras kisamuisto onkin mun ja Sissyn eka 
kisa, jossa lopulta oltiin BIS1 JH. Onnistut-

tiin viime vuonna olemaan kolmesti Sissyn 
kanssa BIS1 JH!

Tänä vuonna on tarkoitus tutustua uusiin 
rotuihin. Pikkukoirat on minulle vielä vai-
keita, kun olen enimmäkseen treenannut sel-
laisilla koirilla, joita ei tarvitse nostaa pöy-
dälle. Muutaman ihanan pikkukoiran olen jo 
saanut alkuvuoden treeneihin ja uusia isoja 
koiriakin olen päässyt kokeilemaan.

Junior handler -harrastuksessa kivointa on 
tietysti koirat. Ne ei ole koskaan pahalla tuu-
lella. Jos on ollut vähän huono päivä vaikka 
koulussa, treeneissä tulee aina parempi mie-
li, kun pääsee puuhailemaan koirien kanssa.

Olen myös tavannut uusia kivoja ihmisiä 
ja saanut uusia ystäviä. Ilman mun ihania 
valmentajia en olisi koskaan uskaltanut läh-
teä kisaamaan.

Kohta pääsee taas kisaamaan. Jännittää, 
mutta samalla odotan niitä innolla.

Sonja Rantala
Moi! Olen Sonja Rantala, pian 17-vuotias 
Vantaalainen nuori koiraharrastaja.

 Itseltäni löytyy tällä hetkellä vain yksi 
koira, papillon Taru. Taru on kohta 5-vuo-
tias ja ensimmäinen koirani. Tarun kanssa 
harrastettiin agilityä tavoitteellisesti viime 
syksyyn saakka, kunnes A-esteellä sattu-
neen selän loukkaamisen jälkeen päädyttiin 
valitettavasti jättämään laji sen rasittavuu-
den ja tapaturmariskin vuoksi, sillä selkään 
tullut vaurio voisi uusiutua liian helposti mi-
käli oltaisiin jatkettu. 

Taru tutustutti minut agilityn ja koirahar-
rastajien maailmaan, enpä olisi uskaltanut 
kuvitellakaan silloin pienenä, kun koirakir-
jojen sivuja monet vuodet pänttäilin miten 
huikea matka tämä tulisikaan olemaan! Ta-
run ansiostaan olenkin tutustunut moniin 
ihaniin ihmisiin (ja koiriin) joista usean olen 
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onnekseni saanut myös hyvin läheisiksi ja 
isoksi osaksi elämääni.

Nyt Tarun agilityuran loputtua ja jonkin 
aikaa asiaa sulateltuani suunnitelmana olisi 
hänen kanssaan kääntää katseet uusiin lajei-
hin ja erityisesti hoopers olisi kiikareissa, 
kunhan saadaan selkä takaisin normaaliin 
kuntoon. Onneksi agilityä olen itse päässyt 
jatkamaan vielä erilaisten lainakoirien voi-
min, on kyllä ihan huikeaa miten ihmiset 
antavat lainaan ja mahdollisuuden jatkaa it-
selle tosi rakkaaksi muodostunutta lajia. 

Oli todella iloinen yllätys, kun sain kuul-
la tästä vuoden 2021 nuori koiraharrastaja 
valinnasta. Olen todella onnellinen ja kiitol-
linen siitä mitä viimeiset viisi vuotta koiri-
en parissa elämääni ovat tuoneet ja pikku-
Sonja joka haaveili monta vuotta omasta 
koirasta hyppisi riemusta jos tietäisi tästä, 
en malta odottaa mitä pääsen vielä koirien 
kanssa kokemaan tulevaisuudessa, kiitos!

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

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

Luonnetestien järjestäjät!
Aselaki on muuttunut ja testissä ampujalla tulee olla lupa 
käytettyyn starttiaseeseen sekä panosten ostoon.

Piirin alueella ampujaksi voi pyytää Kaj Aaltosen.

Kaj Aaltonen p. 0400217040 tai kaj.aaltonen@focuslaw.fi
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Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

Sihteeri
• Arja Varis
arja.varis@loimu.fi

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

kennelpiiri.fi/helsingin-
seutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

facebook.com/tokohskp/

TOKOJAOSTO

– Piirinmestaruustoko la 27.8. Tuomarinkartano. 
Tuomarit Pipa Pärssinen ja Tommi Varis.
Tiedustelut ja email-ilmoittaminen ensin 
tokohskp@gmail.com.
Katso tarkemmin koe virkku.net ja säännöt 
hskp.net/jaostot/Tottelevaisuusjaosto

– Onko koirasi elokuussa 10 kk–2 vuoden ikäinen ja olet-
ko harrastanut tokoa?
HSKP Nuorten koirien tokoringin valintakoe pidetään pe 
19.8. Tiedustelut ja ilmoittautuminen pbellaoui@gmail.com



HSKP Tiedote 2 • 2022 33

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

VINTTIKOIRAJAOSTO

Kesälesken iltajuoksuissa HSKP:n 
mestaruuskoirat 1.6.2022

basenji
WAZAZI TEMPTING FATE HSKP-I

basenji
AJIBU NUMBER ONE HSKP-II

etnankoira
TRUCKER’S FIRE IN MY HEART 
 HSKP-I

italianvinttikoira
KURNOUS SACHIKO HSKP-I

whippet
NOPURIN HAPPY DAYS HSKP-I

whippet
PALETIN AMBROSIA CAKE HSKP-II

whippet
MEI DAN ZENITA ZUBERZNABB 
 HSKP-III

Paras piirin maasto- ja ratajuoksija 
2021 
vas. Maria Stenberg ja Sari Purho 
kuva: Pirkko-Liisa Marttinen

Onnittelut kaikille vuonna 2021 
menestyneille!
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Suomen Greyhoundyhdistys järjesti jo pe-
rinteeksi muodostuneen Kevätpäivän 23.4. 
Vihdissä kahden vuoden tauon jälkeen. Ke-
vätpäivä on maastojuoksutapahtuma kaikil-
le koirille, kuonoon katsomatta. 

Maastorata oli tänä vuonna noin 300 met-
riä pitkä, joka kauden alkuun on erinomai-
nen mitta karistaa talven pölyt ja muistella 
homman juonta. Maastoradalla lähtöjä oli 
kaikkiaan noin 70. Lisäksi oli mahdollisuus 
myös suorajuoksuun ja sielläkin nähtiin pal-
jon suorituksia.

Poikkeuksellisen runsaslumisen talven 
jäljiltä jouduimme jännittämään viimeiseen 
saakka, ehtiikö hiekkakuoppa sulaa. Luon-
to yllätti ja lumesta ei ollut enää tietoakaan 
eikä tarvinnut mudassakaan tallata. Sää suo-
si tapahtumapäivänä ja pienestä puffasta sai 
kahvia sekä makkaraa. Tunnelma oli mah-

tava ja harrastajat iloisia. Peräti Kuopiosta 
saakka oli lähdetty aamun pikkutunneilla 
kohti etelää. Myös järjestäjät nauttivat ja 
ilmoille heitettiin ajatus Syyspäivästä. Aja-
tusta haudotaan. 

Tietoa tulevista tapahtumista Suomen 
Greyhoundyhdistyksen Facebook-sivuilla 
ja internetsivuilla greyhoundyhdistys.fi.

Kirjottaja ja kuvat 

Tiina Ylänen
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Suomen Greyhoundyhdistyksen kevätpäivä
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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 20.6.2022 työ-

valiokunta, 15.8.2022, 19.9.2022, 17.10.2022, 
21.11. hallitus.

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 •••

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. 

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
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

Näyttelytoimikuntien velvoitteet
Kaikkien rotujen näyttelyiden ja ryh-
mänäyttelyiden toimikuntien edustajat 
ovat velvollisia osallistumaan vuosit-
tain Kennelpiirin järjestämiin näytte-
lytoimikuntien koulutustilaisuuksiin. 
Kennelpiiri tiedottaa koulutuksista 
mm. kotisivuillaan ja piirin Tiedottees-
sa.

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.

KENNELPIIRI TIEDOTTAA
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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 lä-
hetetään Kennelpiirin sihteerille. Anomukses-
sa on mainittava voimassaoleva Kennelliiton 
jäsennumero, joka löytyy mm. Koiramme-
lehden takakannesta vastaanottajan nimen 
yläpuolelta. Anomukseen kirjattujen toimit-
sijaharjoittelukertojen on oltava vahvistettu 
harjoittelun vastaanottaneen henkilön nimikir-
joituksella ja nimikirjoituksen selvennöksellä. 
Vain pelkät nimikirjaimet vahvistuksina eivät 
riitä. 

Anomuksessa on lisäksi mainittava, saako 
kehätoimitsijan yhteystiedot julkaista Kennel-
piirin kotisivuilla. Kehätoimitsijakorttihake-
muksessa 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:

KENNELPIIRI TIEDOTTAA

Ruotsi
Ruotsin Voittaja 10.–11.12.2022

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

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



38 HSKP Tiedote 2 • 202238 HSKP Tiedote 2 • 2022

Kokeet ja kurssit
Toko, rally-toko sekä koiratanssi ovat siirty-

neet Palveluskoiraliiton hallintaan. Näiden lajien 
kokeet, kurssit, toimitsija- ja tuomarikortit ano-
taan suoraan Palveluskoiraliitosta. Myös luon-
netesti ja siihen liittyvät kurssit sekä tuomari- ja 
toimitsijakortit anotaan Palveluskoiraliitosta.

Kennelpiiriltä anottavat kokeet anotaan Oma-
koira-palvelun kautta siltä Kennelpiiriltä, jonka 
alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat vel-
vollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymis-
tään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

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 alu-
eelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäi-
vää. 

Paimennuskokeet anotaan määräaikoja nou-
dattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi 
olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoit-
tamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi viik-
koa ennen koetta Kennelpiirille. 

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

Koepöytäkirjat
VEPE:n koepöytäkirjat lähetetään suoraan 

Outi Heikkilä-Toni, Ohrakuja 4 as 2, 01370 Van-
taa.

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 pöy-
täkirjasta toimitetaan joko kopiot skannattuna tai 
valokuvana osoitteeseen ulla.kamila@mayrakoi-
raliitto.fi

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

Toimitsijakortit
Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa, rally-

tokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä ja pal-
veluskoiralajeja,  anotaan Palveluskoiraliitosta. 
Agilityä ja vinttikoiria koskevia kokeita koskevat 
kortit anotaan ao. lajiliittoista.  Toimitsijakorttien 
ja palkintotuomarikorttien anomukset toimite-
taan piirin sihteerille. Toimitsijakortit eivät enää 
vanhene, joten niitä ei tarvitse uusia.

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on val-

mistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituo-
mareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on 
kussakin koemuodossa riittävästi. Koulutuksella 
ja jatkokoulutuksella pyritään yhtenäistämään 
koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuoma-
rikuntaa 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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Palkintotuki ja piirivero
Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaik-

kien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäytte-
lyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämisek-
si. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä 
on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäytte-
lyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa 
toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pir-
jo Ojala-Laineelta, puh. 040 729 2883.

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä 
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka 
on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, viral-
lisiin 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 Kennelpiirille 
neljän viikon kuluessa näyttelyn järjestämi-
sestä. Piirivero maksetaan Helsingin Seudun 
Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09. 
Piiriveron tilityslaskelma lähetetään piirin ta-
loudenhoitajalle osoitteella Pirjo Ojala-Lai-
ne, Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa. Lisätie-
toja piiriverosta ja sen maksamisesta saa Pirjo 
Ojala-Laineelta, puh. 040 729 2883. •••

Esityksen ylituomarin peruskurssille te-
kee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, 
että henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja 
täyttää ylituomarille asetettavat vaatimuk-
set.

Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKL-
FKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja 
osoitetaan hakijan Kennelpiirille, joka hy-
väksyy hakijat koulutukseen.

Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia 
siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittä-
västi ylituomareita. 

Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituoma-
rikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä, 
jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä 
vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat niin 
hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin teke-
mään. •••

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). 
•••
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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 muilla 
Kennelliiton alaisilla kennelyhdistyksillä. Ko-
rotettua vuokraa sovelletaan myös silloin, kun 
rotujärjestön järjestämä Kennelpiirin tapahtu-
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.

VUOKRAUSHINNAT
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

KENNELPIIRI TIEDOTTAA



HSKP Tiedote 2 • 2022 41

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 

näyttelykatosta hintaan 60 euroa / katos / vii-
konloppu. 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 Timo Rädyn puh. 
041 439 1865  kanssa vähintään kaksi viik-
koa ennen tapahtumaa katoksien käsittelyyn 
tarvittavan työvoiman määrästä ja aikatauluis-
ta. Vuokraaja on velvollinen noudattamaan 
sovittuja aikatauluja. Timo Rädyn tai hänen 
valtuuttamansa henkilön on oltava aina muka-
na katosten pystyttämisessä ja purkamisessa. 
Vuokraajan on suoritettava ko. toiminnoista 
vastaavalle henkilölle matkakorvaukset, päi-
väraha ja mahdollinen majoitus.

Peruutusehdot: 
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa 

sähköpostitse vastaanottokuittauksin varaus-
osoitteeseen 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 (vain iltaisin 
klo 18.00 – 20.00), 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

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

2. Kokoustila on varaston takaosassa ovesta 
tullessa oikealla. Tilaan mahtuu 10 - 12 henki-
löä. Kokoustilassa on kahvin- ja vedenkeitin. 
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 mahdollisis-
ta 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, va-
rastossa eikä piha-alueella.

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

Kokoustilan käyttäjä on velvollinen korvaa-
maan täysimääräisenä mahdollisesti aiheutta-
mansa 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 ku-
luessa Isonvillasaarentien tiloissa järjestetystä 
tapahtumasta. 

 
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry pidättää it-
selleen oikeuden olla vuokraamatta tilaa yh-
distyksille, jotka laiminlyövät näitä ohjeita.
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Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon 
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon 
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu 
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu 
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

kestävä turkki, terve iHO 
ja terveet tassut

pidän sinusta huolta

EU 
USAEP 2 370 074 B1

patented   patented

US 847 0876

Näkyviä
tuloksia
2-6 viikossa

100 % luonnollinen

Sopii kaikkien ruokinta-
vaihtoehtojen täydentämiseen

kaunis turkki, 
Vähemmän 
karvanlähtöä

Auttaa 
atooppista 
ja allergista 
koiraa

toimii sisäisenä
tassurasvana

Lue lisää www.nutrolin.fi 

LIITY
Nutrolin®

-kasvattaja-
kerhoon



TERVEELLINEN 
ALKU UUDELLE 
ELÄMÄLLE
Varhaisessa iässä koiranpentusi on haavoittuvimmillaan. 
Sen ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky sekä aistit ja 
hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa ja vasta kehit-
tymässä.

ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalioiden sisältämä erityinen 
ravintoaineyhdistelmä tukee koiranpentusi vastustuskyvyn  
kehittymistä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pentu ei 
enää saa vasta-aineita emonsa maidosta eikä sillä vielä ole                   
sen oman kehon tuottamien vasta-aineiden suojaa.

ROYAL CANIN® Puppy edistää pennun tasapainoista kasvua 
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, ja sarjasta löytyy sopiva 
vaihtoehto kaiken kokoisille pennuille.  Valitsemalla koiran-
pennullesi ROYAL CANIN® Puppy-ruokavalion, annat sille 
vahvan perustan upeaan elämään.
 
Lisätietoa: royalcanin.fi
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