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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Koiranpäivä joka päivä!
Terveisiä kirpeiden pakkaspäivien keskeltä!
Nyt on saatu nauttia talvesta niin koirien
omistajat kuin koiratkin. Metsäpoluilla on
ollut satumaisen kaunista. Koirat ovat päässeet telmimään hangessa ja mukaan hiihtämään, retkiluistelemaan tai pulkkavetoon.
Kaupunkikuvassa vilahtaa monenlaista
varustetta takkeineen ja tossuineen. Kuntosaliharjoitteluakin koirat ovat päässeet
tekemään hangessa kahlaamisen ja nuoskakelillä tassuihin tarttuneiden massiivisten
luminilkkapainojen kanssa. Itseäni pitkäkarvaisten koirien omistajana ilahduttaa
sateisen syksyn jälkeen harventuneet pesut
lenkin jälkeen.
Piirin hallitus on jatkanut Teams-kokouksilla. Kevääseen kuuluu vuosikokous 28.4.
Se on tarkoitus toteuttaa virtuaalisena. Myöhemmin keväällä näemme, miten covidtilanne vaikuttaa kevään ja loppuvuoden
näyttelyihin. Erilaisia webinaareja on mietitty ja ottaisimmekin mielellämme vastaan
aihetoiveita. Laita viestiä omista toiveistasi!
Jaostot järjestävät koulutuksia ja tapahtumia
mahdollisuuksien mukaan. Kannattaa käydä
piirin ja jaostojen FB-sivustoilla.
Kansainvälistä Koiranpäivää vietetään
taas 24.4. Kennelliiton koiranpäivän teema
liittyy tänä vuonna koiran kouluttamiseen
ja aktivointiin. Se sopiikin hyvin, kun viime vuonna pentuja hankittiin ennätyksellisesti ja koirien kouluttamiseen ovat nämä
poikkeukselliset ajat tuoneet lisähaasteita.
Kennelliitto suunnittelee Koiranpäiväta-

4

pahtuman digitaalisena, kannattaa seurata
ohjelmaa. Muistetaan, että meidän koirille
koiranpäivä on joka päivä. Huolehditaan
niiden hyvinvoinnista. Taataan kaikille iloinen arki.
Mitä me kaikki voimme kouluttamisen
ja aktivoinnin suhteen tehdä?
Kouluttamisen suhteen tiedetään, että
koira oppii parhaiten positiivisen vahvistamisen kautta (tämä toimii tietenkin myös
ihmisillä parhaiten). Tutkimuksissakin rankaisut on todettu estävän oppimista. Positiivinen vahvistaminen ei tarkoita, jotta koira
saa tehdä mitä vaan. Arjen pitää sujua niin,
että sekä koira, ohjaaja että kanssakulkijat
ovat tyytyväisiä. Puhutaan myös hallinnasta ja hyvästä yhteistyöstä koiran ja ohjaajan
välillä. Järjestetään koiran ympäristö sellaiseksi, jotta kiellot ja negatiivisuus saadaan
minimoitua, esimerkiksi jos koiralla taipumusta ruuan varasteluun niin ei jätetä sille
mahdollisuutta varasteluun (ruuat pois pöydiltä).
Aktivointi käsittää esimerkiksi erilaisia
temppuja ja toimintoja. Tässä muutamia
esimerkkejä, mutta vain mielikuvitus on
rajana. Tempuista esimerkkejä ovat muun
muassa opettaminen pyörimään itsensä ympäri, lyömään tassulla ohjaajan käteen, peruuttamaan, ryömimään, kierimään ja haukkumaan käskystä. Erilaisia toimintoja, mitä
koiralle voi opettaa, ovat esimerkiksi omien
lelujen siivoaminen koriin, omalla paikalle
meneminen ovikellon äänen kuultuaan, lehden noutaminen, valot päälle/pois, laatikon
sulkeminen.
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Temppuja ja toimintoja on vaikka kuinka
paljon. Opeta niitä asioita, mitkä omassa arjessa parhaiten toimii. Muista, että opettaminen tapahtuu vaiheittain: esimerkiksi laatikon sulkemisessa alkuun koira opetetaan
koskemaan kädessä olevaa post in-lappua,
seuraavaksi lappu siirretään laatikkoon. Sitten palkitaan, kun koira koskee laatikkoon
ja myöhemmässä vaiheessa palkka siitä,
kun koira työntää laatikkoa kiinni. Palkkana toimivat namit / lelut ja myös sosiaalinen
palkka (kehut, silitykset, leikki).
Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille ja pidetään
huolta toisistamme!

Pirkko

ROYAL CANIN
DOG SHOW

Näyttely järjestetään koronatilanteen niin salliessa 15.-16.5.2021.
Kotisivut https://www.showlink.fi/shows/royalcaninshow2021/
Seuraathan näyttelyn ja kennelpiirin kotisivuja, joilla tarvittaessa
tiedotetaan näyttelyn mahdollisesta peruuntumisesta/siirtämisestä.
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VUOSIKOKOUSKUTSU

KENNELPIIRI ONNITTELEE

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Vuosikokous keskiviikkona 28.4.2021
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
keskiviikkona 28. huhtikuuta klo 18.30 Kokous järjestetään ensisijaisesti etäkokouksena, varalla on mahdollisuus järjestää
se Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,
os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Hallitus

Valtakirjat tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille (hanna.leppala@hskp.net tai Kreijarinkuja 1 A 17, 00820 Hki) viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouksen osallistujaksi tulee myös ilmoittautua, ohjeet tähän postitetaan muun kokousmateriaalin mukana
huhtikuun alussa.
Myöhästyneitä valtakirjoja ei hyväksytä. Yhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien tulee
allekirjoittaa valtakirja.
Jokaisella piirin jäsenyhdistyksellä on kokouksessa kennelpiirin sääntöjen 22. pykälän mukaan yksi ääni kutakin yhdistykseen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä.
Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Hanna Leppälä, Pirkko-Liisa Marttinen, Kati Rautakorpi ja Lauri Rostedt.

Ralf Lundell, Helsingin Seudun Kennelpiirin pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen, vietti 6.2.2021 75-vuotissyntymäpäiviä.
Kysäisimme kuulumisia ja Rafu vastasi seuraavaa:
”Juhlat on juhlittu ja edessä taas rauhallisia eläkepäiviä koronaeristyksessä. Omia koiria
ei ole minulla enää ollut viiteentoista vuoteen. Lähinnä olen seurannut koiraharrastusta
tyttären kautta, joka harrastaa koiriensa kanssa aktiivisesti esimerkiksi PK-hakua, TOKOa,
agilityä, paimennusta ja näyttelyitä.”

Vuoden 2020 toimintakertomus lähetetään yhdistysten sihteereille huhtikuussa 2021,
muutamia kappaleita on saatavissa kokouspaikalla.
Kokouksessa käsitellään vain sääntöjen määräämät asiat.
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Helsingin Seudun Kennelpiiri ry toivottaa vielä kerran onnea 75-vuotiaalle Rafulle
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TALVEN ILOJA
Tänä talvena on pandemian lisäksi puhuttanut lumi: sitä on nyt runsaasti joka paikassa
ja se jakaa mielipiteet kahtia. Omakotitalojen asukkaat taistelevat koko ajan kasvavien
kasojen kanssa ja koirat upottavissa hangissa, joten ”asiointi” on vaikeaa. Osa nauttii
täysillä talven tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.
Hiihto on yksi suosituimmista harrastuksista aina, kun lunta on tarjolla. Myös koirahiihtoon varattuja latuja löytyy pääkaupunkiseudulla runsaasti. Ystäväni, joka on
harrastanut hiihtoa koko ikänsä ja aina kun
siihen mahdollisuus, kaivaa sukset esiin.
Tänä vuonna hän päätti alkaa harrastamaan
koirahiihtoa: koirat juoksevat edellä antaen
samalla vetoapua ja hän kiitäisi kuin MarjaLiisa K konsanaan. Lähipellolle oli tehty
latu ja sitä piti sitten käydä kokeilemassa
aamuyön hiljaisina tunteina. Mummokoira
ei suostunut jäämään kotiin, joten köpötelköön perässä. Ei muuta kuin kamppeet mukaan ja kohti pellon reunaa.

Alku oli ihan lupaava, kun koirien vetonarut oli saatu selvitettyä ja toinen koira
irrotettua lahkeesta. Latu oli vastasataneen
lumen takia hieman pehmeä, joten sukset
lipesivät reunasta toiseen, kunnes yhteinen
sävel suksien, koirien ja ladun kanssa löydettiin. Hetken kaikki menikin ihan mallikkaasti, kunnes vauhti hidastui ja kulku kävi
raskaaksi. Matkaa oli taittunut noin 400
metriä ja mummokoira oli unohtunut syömään jäniksen papanoita. Ei auttanut kuin
suunnata kohti kävelytietä, jossa todettiin,
että lumi oli tarttunut paksuksi jääkimpaleeksi vanhaan pitoteippiin. Sukset kainaloon ja kohti kotia ihan kävellen.
Onneksi tämä ei lannistanut ystävääni,
joka sukset huollettuaan jatkoi hiihtoharrastusta vielä monena aamuna. Tosin vain nuorien koirien kanssa.
Nauttikaamme talven riemuista jokainen
omalla tavallamme, koska kohta suuri ”koirankakkasota” alkaa.

OLETKO INNOSTUNUT
TALVILAJEISTA KOIRAN KANSSA?

Vinkkejä lajin aloitukseen löytyy mm.
www.traildog.fi, josta löytyy koirahiihto
opas.
Jos hiihtäminen on tuttua koiran kanssa
tai ilman, löytyy pääkaupunkiseudulta useampi hiihtolatu, joka on varattu koiran kanssa hiihtämiseen.

Helsinki:
Herttoniemi. 1 km valaistu, 2 km valaisematon. Varattu koiraurheiluun ke klo 9.00–
11.00, to 20.00–22.00 ja la 07.00–10.00
Paloheinä ei aikarajoitusta
Ramsinniemi, valaistu tiistaisin 20.00–
22.00
Vantaa Hakunilan kuntolatu 2,5 km
Petikon koiralatu 1 km
Simonkallio 1 km
Espoo:
Oittaa 1,1 km koiralatu lähtee leirintäalueen
portilta
Uudellamaalla löytyy koiralatuja myös
Hyvinkäältä, Lohjalta, Tuusulasta ja Nurmijärveltä
Lisää infoa laduista uudenmaanvetokoiraurheilijat.files.wordpress.com

Outi

Tekstilähde: uudenmaanvetokoiraurheilijat.files.wordpress.com
Kuvat: Outi Toni
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TERRIERIJAOSTO
HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
• Christa Ahlbom,
Skotlanninterrierikerho ry

christa.ahlbom@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja
• Hanna Granlund,
Skotlanninterrierikerho ry
christa.ahlbom@elisanet.fi

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

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

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

www.facebook.com/hskptj/

PALVELUSKOIRAJAOSTO

Tule mukaan Koiranpäivään!
Huhtikuun 24. päivänä vietetään Koiranpäivää, johon me kaikki
koiranystävät voimme osallistua virtuaalisesti.
Lue lisää Koiranpäivän haasteista:
www.kennelliitto.fi/koiranpäivä

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

Koiranpäivä 24.4.
@kennelliitto #koiranpäivä2021

HSKP Tiedote 1 • 2021
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NUORISOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Carina Kitti
carina.kitti@outlook.com
+358500404255

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

Varapuheenjohtaja
• Oona Sukander
Sihteeri
• Elina Lohi
hskp.nuorisojaosto@gmail.com

facebook.com/nuorisojaosto
hskp.net/jaostot/nuorisojaosto

VUOSI 2020 SIIRSI NUORISOJAOSTON TOIMINNAN SOMEEN
Kun keväällä 2020 paikkoja alettiin sulkemaan ja kokoontumisia rajoittamaan koronaviruksen takia, myös nuorisojaoston
tapahtumat saivat luvan jäädä odottamaan
parempia aikoja.
Nuorisojaostoon on perustettu muutama
vuosi sitten oma some-tiimi, joka huolehtii
nuorisojaoston tiedottamisesta ja sosiaalisen median tilien päivittämisestä. Sosiaalisen median alustoista Nuorisojaosto käyttää
tiedottamiseen Facebookia ja Instagramia.
Etenkin viime vuosina nuorisojaoston somessa olo on painottunut Instagramiin, sillä
siellä on monipuolisia tapoja luoda sisältöä
ja se tavoittaa myös kohderyhmän hyvin.
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Julkaisemme myös Facebookiin, ja etenkin
tapahtuma-sivujen luominen Facebookissa
on kätevää.

Instagramin Live- toiminnon avulla olemme pitäneet agility ja junior handler- aiheisia livelähetyksiä, joissa käsitellään lajia ja
vastataan seuraajien lähettämiin kysymyksiin. Agility-liven piti Hanna Jäntti ja Junior
handler-liven Hilde Fredriksson. Livet tallennettiin ja ne voi käydä katsomassa nuorisojaoston Instagram profiilista.
Nuorisojaostoon perustettu sometiimi on
muutaman vuoden aikana kehittynyt ja nyt
uuden nuorisojaoston kokoonpanon myötä saanut myös uusia innokkaita jäseniä.
Some-tiimi kokoontuu n. kerran kuussa,
jolloin etätapaamisissa käydään läpi seuraavien viikkojen julkaisuja ja vastuualueita
tiimiläisten kesken.
Somessa olo, etenkin kun kohderyhmä on
nuoriso, on jaostolle tärkeää ja tekee toiminnastamme mielestäni helposti lähestyttävämmän ja avoimemman. Näin nuorten on
helpompi tulla toimintaa mukaan.
Innolla odotan mitä kaikkea saamme aikaan
jatkossa!

Elina Lohi

Instagramissa olemme perinteisen tapahtumista tiedottamisen lisäksi kokeilleet erilaisia haasteita. Meillä on ollut mm. bingo,
jonka nuoret ovat päässeet täyttämään ja
jakamaan omalla tilillään. Olemme kokeilleen myös hauskaa 14 päivän kuvahaastetta,
jossa haastetaan seuraajia jakamaan tietynlaisia koirakuvia tiettynä päivänä. Haasteet
ja erilaiset visailut ovat osoittautuneet suosituksi ja myös hauskaksi viihteeksi korona-ajan keskellä.
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Kuva:
Kuvakaappaus nuorisojaoston Instagram
profiilista
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Kyllä koira koiran tuntee.
Ei ole mitään muuta ehdottomasti
pysyvää, kuin koiran uskollisuus.
- Konrad Lorenz -

TOKOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

Tottelevaisuusjaoston järjestäytymiskokous 29.3.2021 alkaen klo 18:30
(Teams-kokous)

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

Sihteeri
• Laura Kurimo
Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
kaisa.m.westerlund@gmail.com

Yhdistyksen tokovastaava tai muuten tokosta ja/tai rallytokosta kiinnostunut aktiivinen
yhdistyksen toimija!
Ehdota itseäsi omalle yhdistyksellesi ja tule mukaan HSKP Tottelevaisuusjaostoon.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset pbellaoui@gmail.com.

Piirinmestaruustokokoe lauantaina 11.9.2021
facebook.com/tokohskp/

(Yksilö- ja joukkuekilpailu)
Paikka: Tuomarinkartano
Ylituomari Kaarina Pirilä. Vastaava koetoimitsija Kaisa Kuukka
Lisää tietoa myöhemmin!

Vuoden 2020 Tokokoira- ja
Rallytokokilpailun voittajat

Tiesitkö...
että toko-jaostolla on ns. lelulaatikko, jossa on kaikki muut kokeissa käytettävät tavarat, paitsi
tunnistusnouto-kapulat. Tarvikkeissa on myös mikrosirunlukija.
Tarvikelaatikon vuokrahinta on 10 euroa.Tarvikkeet tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Vuokraaja on
vastuussa niiden kunnosta, eikä niitä kuitata vastaanotetuksi ennen kuin kaikki on tarkastettu.
Tarvikelaatikko noudettavissa ennakkovarausta vastaan: Veli-Matti Vuorikoski 040 506 0240

Vuoden 2020 Tokokoira
bordercolllie uros FI20917/16 FI TVA Maccabee Eagle-Eyed Lad,
ohjaaja Henrietta Nurminen, Espoo

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

Vuoden 2020 Tokotulokas
partacollie uros FI21814/17 Aingeal Dalmore,
ohjaaja Pirkko Bellaoui Espoo
Vuoden 2020 Rally-tokokoira
bordercollie uros ER58735/09 FI KVA FI TVA FI RTVA SE TVA Tending Icon,
ohjaaja Sirke Viitanen Vantaa
Vuoden 2020 Rally-tokotulokas
bichon frice narttu FI49495/18 Zirrhan Twinkle Twinkle Little Star,
ohjaaja Riikka Lavonen Vantaa
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Puheenjohtaja
• Harri Väre
harri.vaere@gmail.com
040 585 4955

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

Sihteeri (jaoston ulkopuolinen)
• Pia Kivistö
p.i.a.f.kivisto@gmail.com
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hskp.net/jaostot/
metsastyskoirajaosto
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SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Hanne Ahola
Sylvesterinkuja 3a, 00370 Helsinki
040 761 4365
hanne.ahola@helsinki.fi
Sihteeri
• Anu Heikkinen
Hevostilantie 1 i 53, 02920 Espoo
040 571 4266
anu.heikkinen@oriola.fi

Rahastonhoitaja
• Anne Sinisalo
Ulvilantie 11c B 23,
00350 Helsinki
050 309 3952
anne_sinisalo@msn.com

Jäsenyhdistykset
Kennelpiiriin kuuluu tällä hetkellä reilu
sata jäsenyhdistystä. Suuri osa piirin jäsenyhdistyksistä on rotua harrastavia yhdistyksiä
tai alueellisia koirakerhoja. Rotujärjestö ei voi
olla Kennelpiirin jäsen, mutta Kennelpiirin
järjestämät tilaisuudet ovat avoimia kaikille
Kennelpiirin alueella toimivien eri koirayhdistysten jäsenille.

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

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

VINTTIKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Tiina Flytström
Käätypolku 9, 00950 Helsinki
040 501 7165
tflytstrom@gmail.com

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto
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Sihteeri
• Talla Koskinen
Porslahdentie 2 C 2, 00960 Helsinki
040 514 0033
puheenjohtaja@greyhoundyhdistys.fi
Rahastonhoitaja
• Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi
040 7728 455
erja.billings@gmail.com
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Kennelpiiri lähettää jäsenyhdistyksilleen
tiedotteita ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä neljästi vuodessa ilmestyvän Kennelpiirin lehden, Tiedotteen. Jotta tieto kulkisi
Kennelpiiriltä jäsenyhdistyksille, toivotaan,
että yhteystietojen muutoksista ilmoitettaisiin
Kennelpiirin sihteerille sekä tiedot päivitettäisiin Kennelliiton Omakoira-palveluun.
Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat edustettuina Kennelpiirin eri jaostojen toiminnassa. Toiminta on avointa kaikille jäsenyhdistyksille. Lisää tietoa jaostojen toiminnasta
saa jaostojen sihteereiltä ja Kennelpiirin kotisivuilta. •••
Hallituksen vuoden 2021 kokousajat
Hallituksen 2021 kokousajat 15.3. ja 19.4.
Esityslistalle tarkoitetut asiat tulisi lähettää piirin sihteerille vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Postia Kennelpiirin sihteerille voi lähettää osoitteella: Hanna Leppälä,
Kreijarinkuja 1 A 17, 00820 Helsinki, puh.
050 3441556, hanna.leppala@hskp.net. •••
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Näyttelyiden hakumenettely
Kaikille Helsingin Seudun Kennelpiirin
alueella järjestettäville näyttelyille anotaan
lupa Suomen Kennelliitolta. Näyttelyä anotaan Suomen Kennelliiton Omakoira-tapahtumatietojärjestelmän kautta.
Näyttelyanomuksen voi täyttää ja toimittaa eteenpäin yhdistyksen puheenjohtaja tai
muu henkilö, jolla on oikeudet yhdistyksen
tietojen ylläpitämiseen tai tapahtumien ylläpitämiseen. Oikeudet on annettu jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille. Sihteeri
tai puheenjohtaja voi lisätä Omakoira-palvelussa 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 järjestämisajankohdaksi. Lopullinen päivämäärä tulee myöhemmin Suomen Kennelliitosta. Tämä on syytä huomioida ennen kuin näyttelytoimikunta
alkaa varata tuomareita.
Samana viikonloppuna järjestettävien
alueellisesti lähekkäisten kaikkien rotujen tai
kansainvälisten näyttelyiden näyttelytoimikuntien on huolehdittava siitä, ettei samoja
rotuja arvostella molemmissa näyttelyissä
samana päivänä. Kotimaiset rodut tulee mahdollisuuksien mukaan arvostella näyttelyssä samana päivänä. Kaksipäiväiset näyttelyt
sopivat aina ryhmäjakonsa vastakkaisiksi ja
yksipäiväiset näyttelyt järjestetään eri paikkakunnilla eri päivinä.
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Jos samana päivänä järjestetään alueellisesti lähekkäisiä näyttelyitä, joissa arvostellaan samoja rotuja, järjestäjien tulee sopia asiasta keskenään. Kansainvälisten näyttelyiden
maantieteellinen etäisyys samana päivänä on
vähintään 300 km ryhmäjako huomioon ottaen. 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 näyttelyiden anomisesta löytyvät Kennelliiton sivuilta.

NÄYTTELYIDEN ANOMISEN
AIKATAULU

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

Ryhmä- ja erikoisnäyttelyjen anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.9.2021
31.10.2021
2024
30.9.2022
31.10.2022

Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.11.2020
1.1.2021
2024
30.11.2021
1.1.2022
2025
30.11.2022
1.1.2023

Viro
Viron Voittaja 2021, 5.–6.6.2021

Näyttelytoimikuntien velvoitteet
Kaikkien rotujen näyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden toimikuntien edustajat
ovat velvollisia osallistumaan vuosittain Kennelpiirin järjestämiin näyttelytoimikuntien koulutustilaisuuksiin.
Kennelpiiri tiedottaa koulutuksista
mm. kotisivuillaan ja piirin Tiedotteessa.
Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan
Kennelliitolla ja Kennelpiirillä on oikeus evätä näyttely sellaiselta näyttelytoimikunnalta,
joka ei ole aikaisempien näyttöjen perusteella
kykenevä näyttelyn järjestämiseen.
Kennelpiirin näyttelyohjaajat ovat käytettävissä kaikkien näyttelytoimikuntien apuna.
Yhteystiedot ovat saatavilla mm. Tiedotteen
sisäetukannessa sekä Kennelpiirin kotisivuilla.
On suositeltavaa, että näyttelytoimikunnat
ovat yhteydessä Kennelpiirin näyttelyohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
näyttelyä suunniteltaessa.
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Ruotsi
Ruotsin Voittaja 2021 Tukholma
11.–12.12.2021

Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2021, Budapest, Unkari
21.–23.5. > 29.–31.12.
Euroopan Voittaja 2022, Pariisi, Ranska
21.–24.4.
Piirin kehätoimitsijat
Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta
hskp.net/kehätoimitsijat sekä Kennelliiton
Omakoira-palvelusta.
Helsingin Seudun Kennelpiiri pitää myös
Kennelliiton listan rinnalla omaa Kennelpiirikohtaista kehätoimitsijalistaansa. Kehätoimitsijoiden on ilmoitettava kaikki omat
listaukseen tulevat muutokset myös Hanna
Leppälälle, joka ylläpitää listaa.
Kehätoimitsijoiden velvollisuus on hoitaa
omat muutoksensa Kennelliiton Omakoirassa olevalle listalle.
Uudeksi kehätoimitsijaksi Kennelpiirissä
voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen,
asuu Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten alueella ja on hyväksytysti suoritetun
kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa
suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyyden saavuttamiseksi tarvittavat harjoittelukerrat hyväksytysti. Muilla alueilla käydyn
HSKP Tiedote 1 • 2021

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2020 Madrid, Espanja
24.–26.6.2022
Maailman voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.–3.10.2021
Maailman voittaja 2022 Sao Paolo, Brasilia
10.–11.12.2022
Crufts 2021
Birmingham UK 15.–18.7.

kurssin harjoittelukerrat tai mahdolliset loppukokeet määräytyvät kyseisen Kennelpiirin
kurssiehtojen mukaisesti.
Uudet kehätoimitsijakorttianomukset lähetetään Kennelpiirin sihteerille. Anomuksessa on mainittava voimassaoleva Kennelliiton
jäsennumero, joka löytyy mm. Koirammelehden takakannesta vastaanottajan nimen
yläpuolelta. Anomukseen kirjattujen toimitsijaharjoittelukertojen on oltava vahvistettu
harjoittelun vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja nimikirjoituksen selvennöksellä.
Vain pelkät nimikirjaimet vahvistuksina eivät
riitä.
Anomuksessa on lisäksi mainittava, saako
kehätoimitsijan yhteystiedot julkaista Kennelpiirin kotisivuilla. Kehätoimitsijakorttihakemuksessa on mainittava kirjoittavana kehätoimitsijana hallittava todellinen kielitaito ja
yhteystietojen kohdalla myös sähköpostiosoite. •••
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Kokeet ja kurssit
Toko, rally-toko sekä koiratanssi ovat siirtyneet Palveluskoiraliiton hallintaan. Näiden lajien
kokeet, kurssit, toimitsija- ja tuomarikortit anotaan suoraan Palveluskoiraliitosta. Myös luonnetesti ja siihen liittyvät kurssit sekä tuomari- ja
toimitsijakortit anotaan Palveluskoiraliitosta.
Kennelpiiriltä anottavat kokeet anotaan Omakoira-palvelun kautta siltä Kennelpiiriltä, jonka
alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.
Kokeen
pitoaika
1.1.–30.4.
1.5.–31.7.
1.8.–31.12.

Anomus
piirillä viim.
31.8.
31.12.
31.3.

Ilmoitus Kennelliitossa viim.
30.9.
31.1.
30.4.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen
mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää.
Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi
olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi viikkoa ennen koetta Kennelpiirille.
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
Koepöytäkirjat
VEPE:n koepöytäkirjat lähetetään suoraan
Outi Heikkilä-Toni, Ohrakuja 4 as 2, 01370 Vantaa.
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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: Esa Koivisto, Elsantie 15, 01420 Vantaa, esa.koivisto@finnvacum.fi
HIJÄ ja REK: Maarit Oikari, Tallimestarintie
23 D 8, 02949 Espoo, maarit.oikari@elisanet.fi
Toimitsijakortit
Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa, rallytokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä ja palveluskoiralajeja, anotaan Palveluskoiraliitosta.
Agilityä ja vinttikoiria koskevia kokeita koskevat
kortit anotaan ao. lajiliittoista. Toimitsijakorttien
ja palkintotuomarikorttien anomukset toimitetaan piirin sihteerille. Toimitsijakortit eivät enää
vanhene, joten niitä ei tarvitse uusia.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on
kussakin koemuodossa riittävästi. Koulutuksella
ja jatkokoulutuksella pyritään yhtenäistämään
koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.
Ylituomarikoulutus jakautuu
viiteen eri vaiheeseen:
1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
tai erikoistumiskurssit
2. SKL-FKK:n järjestämä peruskoulutus
3.	Rotujärjestöjen tai -liittojen järjestämä
erikoistumiskoulutus
4. Koearvostelut tai harjoitusarvostelut
5. Ylituomariksi pätevöiminen
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Esityksen ylituomarin peruskurssille tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan,
että henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja
täyttää ylituomarille asetettavat vaatimukset.
Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKLFKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja
osoitetaan hakijan Kennelpiirille, joka hyväksyy hakijat koulutukseen.
Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi ylituomareita.
Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomarikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä,
jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä
vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat niin
hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin tekemään. •••
Palkintotuki ja piirivero
Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä
on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa
toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pirjo Ojala-Laineelta, puh. 040 729 2883.
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka
on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä,
rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä eikä avoimista katselmuksista (open show). Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.

HSKP Tiedote 1 • 2021

Piirinmestaruustuki
Piirinmestaruustuen suuruus määräytyy
osallistuvien koirien määrän mukaan.
Tuki max. 100 € (osallistujia korkeintaan 10
kappaletta)
Tuki 10€ per osallistuva koirakko (osallistujia 11–19 kappaletta)
Tuki max. 400€ (osallistujia 20 kappaletta).
•••

Piirivero on maksettava Kennelpiirille
neljän viikon kuluessa näyttelyn järjestämisestä ja piiriveron tilitykseen on liitettävä näyttelyluettelo, josta käyvät ilmi myös ne koirat,
joiden ilmoittautumismaksut näyttelytoimikunta on palauttanut.
Piirivero maksetaan Helsingin Seudun
Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09.
Piiriveron tilitys ja täytetty näyttelyluettelo
lähetetään piirin taloudenhoitajalle osoitteella
Pirjo Ojala-Laine, Kontiotie 25 C 1, 01450
Vantaa. •••
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Näyttelytarvikkeet
Kennelpiiri vuokraa näyttelyissä tarvittavaa kalustoa ja tarvikkeita (tuomariteltat,
kehäpöydät ja -tuolit, kehänarun kiinnitysnastat, kehälaatikot, järjestysmiesliivit ym.)
Etusija vuokrattaessa on piirin jäsenyhdistyksillä ja piirin alueella toimivilla muilla
Kennelliiton alaisilla kennelyhdistyksillä. Korotettua vuokraa sovelletaan myös silloin, kun
rotujärjestön järjestämä Kennelpiirin tapahtuma on piirin alueen ulkopuolella.
Vuokrauksen yhteydessä laaditaan vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitoutuu
palauttamaan tarvikkeet puhtaina, kuivina ja

VUOKRAUSHINNAT

1.9.2018 alkaen

kpl

Mikrosirulaite
4
Kehätarvikepakkaus*
10
Trimmauspöytä
20
Ylimääräinen pöytä
**
Ylimääräinen tuoli
70
Ylimääräinen teltta
10
Toriteltta
5
Kertakorvaus, koko varasto
Haitariteltta 4x4 m
3
Koko varasto + haitariteltat
Työtunti, jos tavaroita
joudutaan kunnostamaan
1h
Tavaroiden luovutus ja vastaanotto

ehjinä. Mikrosirulukulaitteen voi noutaa aikaisintaan kolme (3) päivää ennen tapahtumaa
ja se tulee palauttaa viimeistään kolmen (3)
päivän kuluessa tapahtumasta. Varastonhoitaja voi tarvittaessa rajoittaa käyttöajan vieläkin
lyhyemmäksi. Mikäli vuokraaja varaa koko
näyttelyvaraston kaluston, on varauksen peruuntumisesta osittain tai kokonaan ilmoitettava vähintään 4 viikkoa aiemmin, muutoin
peritään kertakorvaus kokonaisuudessaan. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostilla vastaanottokuittauksin) varasto@
hskp.net.

Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin
Seudun Kennelpiirin tilille FI51 1458 3000
1011 79 kahden viikon kuluessa tapahtumasta,
jossa tarvikkeita on käytetty.
Piirin näyttelytarvikevaraston osoite on
Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Tilat
sijaitsevat katutasossa, ovessa on Helsingin
Seudun Kennelpiirin nimikilpi.
Sirulukijaa voi vuokrata/lainata Outi Heikkilä-Toni puh. 050 5826 722 (Tikkurila/Hiekkaharju).
Näyttelytarvikkeiden varaukset:
varasto@hskp.net, Anu Heikkinen 040 571
4266.

jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

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

6€
12 €
4€
4€
2€
6€
15 €
250 €
35 €
350 €

10 €
18 €
6€
6€
3€
10 €
22 €
350 €
45 €
450 €

Isot telttakatokset
Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä
näyttelykatosta hintaan 60 euroa / katos / viikonloppu. 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.

35 €
20 €

35 €
20 €

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja
kehänauhan kiinnitysnastat)
**) 30 uutta valkoista ja 25 koottavaa kevytpöytää
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Katoksia voi pääsääntöisesti käyttää Helsingin Vinttikoirakerhon hallinnoimalla
alueella eli Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Mikäli vuokraaja haluaa käyttää katoksia muualla kuin mainitulla alueella, vuokraajan on itse järjestettävä katoksien kuljetus.
Kennelpiiri ei vuokraa katoksien siirtämiseen vaadittavaa kuljetuskalustoa.
HSKP Tiedote 1 • 2021

Katokset on varattava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Helsingin Seudun Kennelpiiriltä sähköpostitse varasto@hskp.net.
Varauksia ei kuitenkaan oteta yli vuosi ennen
tapahtumaa.
Vuokraajan on sovittava Timo Rädyn puh.
041 439 1865 kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa katoksien käsittelyyn
tarvittavan työvoiman määrästä ja aikatauluista. Vuokraaja on velvollinen noudattamaan
sovittuja aikatauluja. Timo Rädyn tai hänen
valtuuttamansa henkilön on oltava aina mukana katosten pystyttämisessä ja purkamisessa.
Vuokraajan on suoritettava ko. toiminnoista
vastaavalle henkilölle matkakorvaukset, päiväraha ja mahdollinen majoitus.
Peruutusehdot:
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa
sähköpostitse vastaanottokuittauksin varausosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen tapahtumaa veloituksetta. Kennelpiiri
lähettää peruutuksen vastaanottamisesta lähettäjälle vahvistuksen.
Peruutus 3–14 vrk ennen tapahtumaa:
peruutuskulut 50 % kokonaisvuokrasta.
Alle kolme (3) vuorokautta ennen tapahtumaa: peruutuskulut 100 % kokonaisvuokrasta.
Katoksien vuokra ja peruutusmaksut on
suoritettava Helsingin Seudun Kennelpiirin
tilille FI51 1458 3000 1011 79 kahden viikon
kuluessa tapahtumasta, jossa katoksia on käytetty.
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VUOSAAREN KOKOUSTILAN OHJEET
Osoite: Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki.
Kokoustila sijaitsee pihatasossa rappujen O ja
P välissä. Kokoustilan yhteydessä on kennelpiirin näyttelytarvikevarasto.
Parkkipaikkoja on Isonvillasaarentien ja
Pienen Villasaarentien varrella – ei kokoustilan piha-alueella.
1. Varaus tehdään sähköpostitse
varasto@hskp.net
Avaimen noudosta sovitaan jonkun allaolevista kanssa:
• Anne Eriksson, 040 561 4689,
Maamiehentie 1 A, 00760 Hki
• Hanna Leppälä, hanna.leppala@hskp.net tai
050 3441556 (vain iltaisin),
Kreijarinkuja 1 A, 00820 Hki
• Carina Kitti, 0500 404 255 (vain iltaisin
klo 18.00 – 20.00), Välitalontie 19, 00660
Hki
• Lauri Rostedt, 050 546 6618,
Peipontie 16, 02660 Espoo
Avain on palautettava tilaisuuden jälkeen seuraavaan päivään klo 12.00 mennessä sovittuun
paikkaan. Avainta ei saa postittaa.
2. Kokoustila on varaston takaosassa ovesta
tullessa oikealla. Tilaan mahtuu 10 - 12 henkilöä. 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
• lilmoittaa yhteyshenkilölle (Hanna Leppälä
hanna.leppala@hskp.net) välittömästi mahdollisista vahingoista toimitilassa.
• lVarastossa säilytettäviin tavaroihin ei saa
kajota eikä niitä saa siirrellä

pidän sinusta huolta

4. Kokoustilaan ei saa viedä koiria eikä koiria
saa pitää vapaina kokoustilan pihalla.
5. Tupakointi ei ole sallittua kokoustilassa, varastossa eikä piha-alueella.
6. Mikäli kokoustilan varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen tilaisuutta,
veloitetaan varaajalta täysi vuokra.
Kokoustilan käyttäjä on velvollinen korvaamaan täysimääräisenä mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
7. Autot on jätettävä Isonvillasaarentielle tai
lähialueelle. Pihalla pysäköiminen on kielletty.
Kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä peritään
vuokraa 10€ / kerta ja Kennelliiton jäsenyhdistyksiltä, jotka eivät ole kennelpiirin
jäsenyhdistyksiä, peritään vuokraa 20€/
kerta. Vuokra maksetaan Helsingin Seudun
kennelpiirin tilille IBAN FI11 1800 3600 2187
09 viite 20323 viimeistään 14 päivän kuluessa
Isonvillasaarentien tiloissa järjestetystä tapahtumasta.
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry pidättää itselleen oikeuden olla vuokraamatta tilaa yhdistyksille, jotka laiminlyövät näitä ohjeita.
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Tukee aivojen
ja aistien
kehittymistä

Aila-pentu sai kasvattajaltaan
Nutrolin®-pullon, -nimilaatan ja
-eskarirepun
Suojaa
aikuisiän
atopialta

Varmistaa paremman
oppimiskyvyn

KOIRASI
elämänkumppani
Jalostusnartuille &
pennuille 12 kk
ikään saakka

Nutrolin® tuntee koirat ja
osaa omegat. Autamme sinua
pitämään huolta koirastasi
koko sen elämän ajan.
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INCREDIBLE IN EVERY DETAIL

OLETKO
KASVATTAJA?
ETUSI PRO-JÄSENENÄ

Ryhdy PRO-jäseneksi:
Hae jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomake
kotisivuillamme osoitteessa:
www.royalcanin.fi/pro-jäseneksi
Henkilökohtainen asiakassuhde
Ammattitaitoisten PRO-asiantuntijoidemme ja
-yhteistyökumppaniemme henkilökohtainen
neuvonta.
Säästä rahaa ostamalla suuria pakkauksia
Etusi ostaessasi suoraan verkkokaupasta.

Kanta-asiakasohjelma
Kun suosittelet meitä uusille kissan- ja
koiranpentujen omistajille, ansaitset pisteitä,
joilla voit lunastaa tuotteita verkkokaupasta.
Suosittelupakkaukset
Anna uudelle kissan- tai koiranpennun
omistajalle suosittelupakkaus, joka sisältää
mm. peiton ja ruoan uudelle perheenjäsenelle
hyvän elämän alkuun.
Vaivaton tilaus ympäri vuorokauden
www.webshop.royalcanin.com/fi/fi

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

www.hjelmen.dk - © ROYAL CANIN® SAS 2020. All Rights Reserved.

Webinaarit ja luennot
Mahdollisuus osallistua järjestämiimme
koulutustapahtumiin.

