TOIMINTASUUNNITELMA

2021

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRI RY

YLEISTÄ
Vuosi 2021 on kennelpiirin 65. toimintavuosi.
Kennelliitto on nimennyt vuoden 2021 teemaksi koulutuksen. Kennelpiiri pyrkii järjestämään
kouluttautumismahdollisuuksia luottamus- ja toimihenkilöilleen, muille aktiivisille toimijoilleen sekä
jäsenyhdistyksilleen.
Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan marraskuussa 2020 kennelpiirin uudet mallisäännöt.
Sääntöjen päivitykselle on tarvetta Kennelliiton muutettua omia sääntöjään sekä piireiltä tulleiden pyyntöjen
perusteella. Kennelliitto toivoo kennelpiirien ottavan uudet säännöt käyttöön viimeistään 1.1.2022. Vuoden 2021
aikana on tarpeen harkita uusien mallisääntöjen käyttöön ottamista omassa piirissämme ja tarvittaessa ryhdyttävä
toimenpiteisiin sääntöjemme muuttamiseksi.
Toimihenkilöiden osalta piiriltämme puuttuu edelleen aluekouluttaja. Piirin toiminnan kannalta uuden
aluekouluttajan löytäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Piirin luottamus- ja toimihenkilöiden sekä muiden aktiivien
yhteistyön parantamiseksi jatkamme edelleen tapaamisia hallituksen ja jaostojen puheenjohtajien kanssa.
Kennelpiirin on tarkoitus järjestää kansainvälinen (KV) ja pohjoismainen (NORD) näyttely elokuussa 2021
Riihimäellä. Etelä-Hämeen Kennelpiirin alueella järjestetään Haukku-ottelun (Suomenpystykorvien linnunhaukun
SM-kilpailu) sekä beaglein ajokokeen etelän lohkon valintakoe.
Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa Suomessa on voimassa varsin tiukat kokoontumiseen liittyvät rajoitukset.
Kennelliitto on peruuttanut kaikki itse järjestämänsä tapahtumat 31.3.2021 saakka. Pandemia vaikuttaa
tapahtumien järjestämiseen myös Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella ainakin alkuvuonna ja mahdollisesti vielä
keväällä. Kesää kohti mentäessä tapahtumat siirtyvät isoksi osaksi ulos. Toivottavaa on, että toimintaa saadaan
enenevässä määrin käyntiin mahdollistaen esimerkiksi monien arvo- ja mestaruuskokeiden ja -kilpailuiden sekä
kesän näyttelyiden järjestämisen. Oletettavaa on, että etenkin näyttelyiden määrän väheneminen vaikuttaa
merkittävästi kennelpiirin talouteen vuonna 2021.
Hallitus toivottaa jäsenyhdistyksilleen hyvää, antoisaa ja menestyksekästä vuotta.

JAOSTOT
AGILITYJAOSTO
Tapahtumat
Riihimäen agility ry järjestää agilityn piirinmestaruuskilpailut 29.5.2021. Tuomareiksi ovat lupautuneet Jouni Kautto
ja Jessi Landen.
Pyritään järjestämään agilitykouluttajien seminaari loppukesällä, alkusyksyllä 2021. Aiheeksi on kaavailtu
agilitykoiran perustaitojen opettamista sekä (nuoren) agilitykoiran fyysisiä valmiuksia. Kouluttajaksi on ajateltu
(eläin)fysioterapeutti ja agilitykouluttaja Tiina Kuusistoa.
AJOKOIRAJAOSTO
Yleistä
Etelä-Hämeen kennelpiirin ajokoirajaosto jatkaa vuonna 2021 toimintaansa tutuilla linjoilla. Kokoukset hoidetaan
jatkossakin edelleen puhelinneuvotteluina.
Koulutus
Anotaan palkintotuomarikurssi sekä jatkokoulutukset. Ylituomareiden jatkokoulutus järjestetään edelleen
yhteistyössä Salpausselän kennelpiirin kanssa, ja yhteistyötä voidaan laajentaa kattamaan myös Helsingin ja
Uudenmaan kennelpiirit.
Tapahtumat
Hämeenlinnassa pidetään Etelän lohkon kennelpiirien perinteinen neuvottelutilaisuus ennen Suomen
Ajokoirajärjestön vuosikokousta, joka koronaviruspandemian takia järjestetään vasta elokuussa.
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Anotaan järjestettäväksi piirinmestaruusajokokeet sekä ajokoirille että beagleille ja tarpeellinen määrä muita
ajokokeita, samoin koko kauden kokeet.
Etelän lohkon valintakoe beagleille kiertää, ja vuonna 2021 järjestämisvuorossa on Etelä-Häme.
KANAKOIRAJAOSTO
Yleistä
Toiminnasta vastaavat piirin alueella toimivat koirayhdistykset ja metsästysseurat. Kokeiden ja koulutusten
järjestäminen tapahtuu eripuolilla piiriä seurojen ja yhdistysten toimesta. Osa tapahtumista saatetaan tarvittaessa
järjestää naapuripiirien alueella.
Koulutus
Pyritään järjestämään koulutusta koetoimitsijoille ohjeiden, sääntöjen sekä tietojen päivittämiseen liittyvien
asioiden tiimoilta.
Tapahtumat
Pyritään järjestämään kaikille piirin alueella toimiville kanakoiraharrastajille kanakoiratapahtuma vuoden 2020
aikana.
KAVERIKOIRAJAOSTO
Yleistä
Vuosi 2021 käynnistyy aikaisintaan huhtikuussa 2021, sillä Kennelliiton hallitus on linjannut, että
kaverikoiratoiminta ei järjestetä maaliskuun loppuun saakka koronatilanteen vuoksi. Kaverikoiravierailut
toivottavasti jatkuvat keväällä ennalta sovittujen käyntikohteiden mukaisesti. Resurssien mukaan vierailemme
myös yksittäisissä yleisötapahtumissa ja erilaisissa kohteissa pyydettäessä.
Koulutus
Kaverikoiratoiminta kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta. Uusien kaverikoirakoiden koulutus- ja testaustilaisuus
suunnitellaan pidettäväksi Riihimäellä syyskuussa 2021.
KOIRATANSSIJAOSTO
Tapahtumat
Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella toimiva Janakkalan koirakerho on suunnitellut vuodelle 2021 kahdet tai kolmet
koiratanssikilpailut kummassakin koiratanssin lajissa. Ensimmäiset keväällä ja toiset syksyllä.
Janakkalan koirakerho myös kouluttaa koiratanssia vuonna 2021. Koirakerhon on tarkoitus myös järjestää
ulkopuolisen kouluttajan toimesta koulutustapahtuma.
LUOLAKOIRAJAOSTO
Koulutus
Jaoston pyrkii opastamaan ja auttamaan alkuun tulevia luolametsästäjiä, niin nuoria kuin vanhempiakin. Jaoston
toimihenkilöiden on tarkoitus osallistua ylituomareiden jatkokoulutus- ja neuvottelupäiville.
Tapahtumat
Suunnitelmana on järjestää luolajahteja ja luonnonmetsästyskokeita hyvässä hengessä metsästysseurojen
kanssa.
MEJÄ-JAOSTO
Yleistä
Jaosto valvoo piirinmestaruuskokeen järjestelyitä ja huolehtii järjestelyvuoroista sopimisesta yhteistyössä kerhojen
kanssa.
Kouluttautuminen
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Mejä-kurssi on suunniteltu järjestettäväksi 18.4.2021.
Tapahtumat
Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry järjestää piirinmestaruuskokeen 5.9.2021.
NOUTAJAKOIRAJAOSTO
Yleistä
Jaoston tavoitteena on järjestää yksi kokous, jossa käsitellään seuraavan vuoden kokeita ja muita mahdollisia
tapahtumia. Tämä voidaan toteuttaa myös sähköpostikokouksena.
Koulutus
Noutajarotujen koulutus- ja koetoiminnasta vastaavat piirin alueella olevat koirayhdistykset (Kanta-Hämeen
Noutajakoirayhdistys) ja metsästysseurat. Yhdistykset ja seurat järjestävät kokeita ja koulutuksia eripuolella piiriä.
Jaoston 2020 toimintasuunnitelmaan ja budjettiin sisällytetty/vahvistettu ns. NOME-valmennusrengastoiminta
Etelä-Hämeen Kennelpiirin alueella asuville koirakoille on mahdollisuuksien mukaan tarkoitus käynnistää 2021
aikana, koska sitä ei koronaviruspandemian vuoksi voitu järjestää vuoden 2020 aikana. Valmennusrengas on
tarkoitettu kaikille noutajaroduille, joiden kanssa harjoitellaan tavoitteellisesti tähtäimenä noutajien rodunomaisten
kokeiden ylemmät koeluokat sekä koti- ja ulkomaiset mestaruuskokeet.
Tapahtumat
Piirin alueella on tarkoitus järjestää vuonna 2021 seuraavat noutajien kokeet ja kilpailut:
NOME-B (ALO), 15-16.5.2021 Hämeenlinna, tuomari Juha Tenhunen
NOME-B (AVO), 16.5.2021 Hämeenlinna, tuomari Pasi Majuri
NOME-B (VOI), 16.5.2021 Hämeenlinna, tuomari Pasi Majuri
NOU, 12.6.2021 Hämeenlinna, tuomari Katja Villikka
NOME-B (VOI, Piirinmestaruuskoe), 24.7.2021 Hämeenlinna, tuomari Tobina Nyman
NOU, 8.8.2021 Hämeenlinna, tuomari Katja Villikka
NOME-B (ALO), 11.9.2021 Hämeenlinna, tuomari Tobina Nyman
NOME-B (AVO), 12.9.2021 Hämeenlinna, tuomari Tobina Nyman
NUORISOJAOSTO
Yleistä
Jaoston tarkoituksena on koota alueen nuoria koiraharrastajia yhteen ja järjestää kiinnostavia koulutuksia nuorille.
Tapahtumat
Tarkoitus on järjestää nuorille junior handler- koulutusta ja kesällä jaostojen yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan
tutustumispäiviä eri koiraharrastuslajeihin.
NÄYTTELYJAOSTO
Yleistä
Kehätoimitsijoiden korttien sekä nimineulojen uusiminen piirin alueen toimitsijoille on ajankohtaista vuoden 2021
aikana.
Tapahtumat
24.4. Riihimäki, labradorinnoutaja erikoisnäyttely
13.5. Tammela, schipperke erikoisnäyttely
13.5. Hausjärvi, pentunäyttely
22.5. Hausjärvi, venäjänmustaterrieri erikoisnäyttely
12.6. Urjala, bouvier ja ardiennenkarjakoira erikoisnäyttely
12.6. Tammela, saluki erikoisnäyttely
12.6. Tammela, afgaaninvinttikoira erikoisnäyttely
13.6. Hämeenlinna, bullterrieri ja kääpiöbullterrieri erikoisnäyttely
19.6. Hämeenlinna, ryhmänäyttely 3/5 & 7/8
20.6. Hämeenlinna, ryhmänäyttely 2/10 & 4/6
3.7.
Hämeenlinna, snautseri erikoisnäyttely

Etelä-Hämeen kennelpiiri ry, Toimintasuunnitelma 2021

3

3.7.
9.7.
18.7.
24.7.
24.7.
7.8.
14.8.
15.8.
21.8.
21.8.
28.8.
29.8.
25.9.
9.10.
10.10.
20.11.

Hämeenlinna, brienpaimenkoira erikoisnäyttely
Hämeenlinna, kettuterrierit erikoisnäyttely
Tammela, glen of imaalinterrieri erikoisnäyttely
Janakkala, dobermanni erikoisnäyttely
Janakkala, hovawart erikoisnäyttely
Tammela, australianpaimenkoira erikoisnäyttely
Hämeenlinna, vanhaenglanninlammaskoira erikoisnäyttely
Janakkala, ryhmänäyttely osa 5 & 6 & 9
Hämeenlinna, bernhardinkoirat erikoisnäyttely
Tammela, bullmastiffi ja mastiffit erikoisnäyttely
Riihimäki NORD
Riihimäki KV
Hämeenlinna, noutajakoirajärjestö erikoisnäyttely
Hämeenlinna, ryhmänäyttely 2/10 & 3/9
Hämeenlinna, ryhmänäyttely 2/5 & 3/9
Forssa, pentunäyttely

Koulutus
Näyttelysäännöt ovat uudistumassa vuoden 2021 aikana. Kun uudet säännöt on hyväksytty Kennelliitossa,
tarkoituksena on järjestää kehätoimitsijakursseja syksyllä 2021. Suunnitelmissa ovat yksi peruskurssi
(Hämeenlinnassa) ja kaksi jatkokurssia (Hämeenlinnassa ja Riihimäellä).
PALVELUSKOIRAJAOSTO
Yleistä
Jaosto pyrkii järjestämään koiraharrastajille suunnattua koulutusta niin palveluskoiratoiminnan osa-alueiden kuin
yleisen koiratietouden puitteissa.
Koulutus
Järjestämme FT käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiiran luennon aiheesta Koiran resilienssi, mitä se on ja miten
sitä voi vahvistaa tai Koiran kognitio, mitä koira ymmärtää ja käsittää. Alustavasti luentoa on suunniteltu lokakuulle
2021.
Tapahtumat
Valjakkohiihdon piirinmestaruuskoe oli anottu pidettäväksi helmikuussa 2021 Imatralla järjestettävän kokeen
yhteydessä. Koronarajoitukset peruivat kokeen. Mikäli kokeita vielä järjestetään kevättalvella 2021, tutkimme
mahdollisuutta järjestää piirinmestaruuskokeemme niiden yhteydessä.
Kesän palveluskoiralajien piirinmestaruuskokeiden tilanne on avoin. Kokeet on aiemmin järjestetty vuorotellen
akselilla Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa. Forssa jäi kierrosta pois jo aiempina vuosina ja viime vuosina myös
Riihimäki on ilmoittanut, ettei pysty koetta järjestämään. Hämeenlinnan Kennelkerho ry ei todennäköisesti yksin
tule koetta järjestämään.
PYSTYKORVAJAOSTO
Yleistä
Pystykorvajaoston tehtävänä on turvata hirvenhaukku- ja linnunhaukkukokeiden järjestäminen piirin alueella sekä
edistää molempien koemuotojen kokeiden järjestämismahdollisuuksia. Lisäksi kannustetaan uusia harrastajien
mukaan koetoimintaan. Kokeita järjestäviä yhdistyksiä pyritään tukemaan myös taloudellisesti erityisesti isompien
ja tärkeimpien kokeiden osalta, joiden järjestämisvastuu kennelpiirille on määrätty.
Koulutus
Toimintavuoden tavoitteena on järjestää riittävä määrä palkintotuomarikoulutuksia sekä jatkokoulutusta vanhoille
tuomareille. Lintutuomareiden koulutus järjestetään yhdessä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Hämeen Kennelpiirien
kanssa, koska omia linnunhaukun ylituomareita ei alueella ole.
Tapahtumat
Toimintavuoden tärkein tapahtuma on Etelä-Hämeen Kennelpiirin alueella Lopella järjestettävä Haukku-ottelun
(Suomenpystykorvien linnunhaukun SM-kilpailu) etelän lohkon valintakoe. Valintojen järjestelyistä vastaa
Metsästysseura Halli ry apunaan Etelä-Hämeen Hirvikoirayhdistys ry.
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Järjestetään Kennelpiirin mestaruuskilpailut hirvi- ja lintukokeissa sekä kolmesta neljään avointa hirvikoetta ja
yhdestä kahteen avointa lintukoetta. Anotaan järjestettäväksi sääntöjen mukaiset koko kauden kestävät HIRV-,
KARH-, HIRV-J- ja LINT kokeet.
Osallistutaan kaikkiin toimintavuoden aikana järjestettäviin etelän lohkon valintakokeisiin kiintiöiden puitteissa.
Tavoitteena on saada koiria mukaan valtakunnallisiin otteluihin (SM-kilpailut).
RALLY-TOKOJAOSTO
Yleistä
Rally-tokojaosto toimii Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella kennelpiirin ja piirin jäsenyhdistysten, Palveluskoiraliiton
ja Kennelliiton välillä rally-tokon koulutus- ja koetoiminnan asiantuntijana. Se tiedottaa rally-tokokilpailujen ja ohjeiden muutoksista sekä neuvoo kilpailujen järjestäjiä kilpailuihin ja kursseihin liittyvissä asioissa.
Kouluttautuminen
Jaosto kartoittaa jäsenyhdistysten koulutustarpeita ja pyrkii järjestämään sopivaa koulutusta.
Tapahtumat
Riihimäen seudun kennelkerho järjestää E-H kennelpiirin piirinmestaruuskilpailun elokuussa Hausjärvellä.
Piiristä pyritään kokoamaan vähintään kolme joukkuetta rally-tokon SM-kilpailuun, joka järjestetään 16.-17.10.2021
Hyvinkäällä.
Rally-tokojaosto kannustaa jäsenyhdistyksiä järjestämään kokeita kaikissa kilpailuluokissa, kun koronaohjeet
jälleen mahdollistavat koetoiminnan aloittamisen.
SPANIELIJAOSTO
Yleistä
Jaoston tarkoituksena on pyrkiä järjestämään piirin alueella yhdistysten kautta spanieleiden rodunomaisia kokeita
(SPA/SPME/SPME-V), pyrkiä järjestämään ohjattua koulutusta ja koulutustilaisuuksia piirin alueella, tukea piirin
alueella tapahtuvaa spanieleiden rodunomaista koe- ja kenneltoimintaa sekä tukea piirin alueella asuvien
toimihenkilöiden (tuomarit, koetoimitsijat yms.) kouluttautumista.
Tapahtumat
Piirin alueella tullaan järjestämään eri yhdistysten toimesta spanieleiden taipumuskokeisiin ja metsästyskokeisiin
tähtääviä koulutuksia ja tapahtumia. Toistaiseksi ei ole tiedossa suunnitelmia piirinmestaruuskokeiden
järjestämiseksi.
TOKOJAOSTO
Yleistä
Tokojaosto ja jaoston puheenjohtaja toimivat kennelpiirinsä alueella tottelevaisuuskoulutus- ja koetoiminnan
asiantuntijana ja yhdyshenkilönä Palveluskoiraliiton, Kennelliiton, kennelpiirin ja kennelpiirin jäsenyhdistysten
välillä. Tehtäviin kuuluvat tottelevaisuuskokeiden ja koeohjeiden muutoksista tiedottaminen; kaikissa kokeisiin,
kursseihin ja koulutuksiin liittyvissä asioissa koejärjestäjien, koetoimitsijoiden, liikkeenohjaajien ja
koulutusohjaajien neuvominen ja opastaminen; kennelpiirin koulutustarpeiden kartoittaminen sekä kennelpiirin
alueella järjestettävien tottelevaisuuskokeiden ja kurssien koordinoiminen päällekkäisyyksien välttämiseksi;
nuorten koirien tokorinki -toiminnan aktivoiminen ja yhteensovittaminen; tarvittaessa piirijohtoisten
koulutustilaisuuksien valmisteluihin ja järjestelyihin osallistuminen sekä tarvittaessa TOKOn osalta kennelpiirin
toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, toimintamääräahasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen.
Tapahtumat
Kennelpiirin TOKOn piirinmestaruuskokeen järjestää vuonna 2021 Tuuloksen Koirakerho ry.
Muu toiminta
Kennelpiirin jäsenyhdistyksen, Janakkalan Koirakerho ry:n on Suomen Palveluskoiraliiton hallitus SPKL:n
tokotyöryhmän esityksestä hyväksynyt Edustusjoukkueen valintakokeiden järjestäjäksi.
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