
Kainuun kennelpiiri ry:n palveluskoirakokeiden piirinmestaruuskoe säännöt 
 
1. Osallistumisoikeus 
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.  
Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä 
(viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / 
omistajalla. Koiranohjaajaksi / omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa 
hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut.  
Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, 
jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin 
mestaruuskokeeseen. 
 
2. Kokeen järjestäminen 
Kainuun kennelpiiri ry:n palveluskoirien piirinmestaruudesta kilpaillaan kaikissa 
palveluskoiralajeissa (PAJÄ, PAHA, PAEK, PAEJ, PAVI, suojelu – IPO, suojelu – 
Mondioring) voittajaluokan kokeessa (PAEJ 2.luokka) sekä opastuskokeessa ja 
valjakkohiihdossa.  
Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää ”avoimena” kokeena jolloin etusijalla kokeeseen ovat 
koirakot jotka täyttävät kohdan 1. ”osallistumisoikeus” kriteerit ja muut paikat täytetään 
muilla osallistujilla. 
 
Kokeen järjestää Kainuun kennelpiiri ry:n ja Suomen palveluskoiraliitto SPKL ry:n 
jäsenyhdistys yhteistyössä Kainuun kennelpiiri ry:n palveluskoirajaoston kanssa.  
Koe järjestetään Kainuussa.  
Koe anotaan Suomen Palveluskoiraliitto ry:ltä kulloistenkin ohjeiden ja määräaikojen 
mukaan. 
Viestikoe järjestetään kiertävänä kokeena Pohjois-Karjalan kennelpiirin ja Keski-Suomen 
kennelpiirin kanssa, kokeen järjestelyvastuu siirtyy vuosittain piiriltä toiselle. 
Piirinmestaruuskokeet voidaan järjestää yhteistyössä muiden lähialueiden kennelpiirien 
kanssa. 
 
Kokeen järjestämisessä käytetään Suomen Palveluskoiraliitto ry:n palveluskoirakokeiden 
voimassa olevia sääntöjä ja lajiohjeita. 
 
3. Mestaruuden jako 
Piirinmestaruuden lajissaan saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan 
pistemäärän saavuttanut koira.  
Valjakkohiihdossa piirinmestaruuden saavuttaa luokassaan nopeimman ajan tehnyt koira. 
Tasatuloksen sattuessa piirinmestaruuden voittaa  

 paremmat maastopisteet saanut koira 

 Suojelu – IPO kokeessa paremmat pisteet C-osasta saavuttanut koira 

 Suojelu – Mondioring kokeessa paremmat pisteet ensimmäisestä osasta 
saavuttanut koira 

 opastuskokeessa paremmat pisteet maaseutuopastuksesta saavuttanut koira.  

 valjakkohiihdossa mestaruus jaetaan 
 
 
4. Ajankohta  
Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain painottuen loppukauteen (elo-syyskuu). 
Valjakkohiihtokoe järjestetään lumitilanteen mukaisesti painottuen helmi-maaliskuuhun. 



Kainuun kennelpiiri ry:n tottelevaisuuskokeen piirinmestaruuskoe säännöt 
 
1. Osallistumisoikeus 
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.  
Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä 
(viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / 
omistajalla. Koiranohjaajaksi / omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa 
hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut.  
Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, 
jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin 
mestaruuskokeeseen. 
 
2. Kokeen järjestäminen 
Kainuun kennelpiiri ry:n tottelevaisuuskokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan 
erikoisvoittajaluokassa. 
Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää ”avoimena” kokeena jolloin etusijalla kokeeseen ovat 
koirakot jotka täyttävät kohdan 1. ”osallistumisoikeus” kriteerit ja muut paikat täytetään 
muilla osallistujilla. 
 
Kokeen järjestää Kainuun kennelpiiri ry:n ja SKL-FKK:n jäsenyhdistys yhteistyössä 
Kainuun kennelpiiri ry:n palveluskoirajaoston kanssa.  
Koe järjestetään Kainuussa.  
Koe anotaan Suomen Palveluskoiraliitto ry:ltä kulloistenkin ohjeiden ja määräaikojen 
mukaan. 
Piirinmestaruuskokeet voidaan järjestää yhteistyössä muiden lähialueiden kennelpiirien 
kanssa. 
 
Kokeen järjestämisessä käytetään SKL-FKK:n tottelevaisuuskokeiden voimassa olevia 
sääntöjä ja lajiohjeita. 
 
3. Mestaruuden jako 
Piirinmestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan 
pistemäärän saavuttanut koira.  
Tasatuloksen sattuessa piirinmestaruus ratkotaan voimassa olevien koeohjeiden 
mukaisesti. 
 
4. Ajankohta  
Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain painottuen loppukauteen (elo-syyskuu).  
 


