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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
COC & VOV on takanapäin. Kiitokset koko
toimikunnalle sekä nuorisojaostolle mahtavasta tilaisuudesta. Oli hienoa nähdä upeita koiria, naisilla kauniita pitkiä iltapukuja
ja miehillä komeat tummat puvut. Juhla oli
todella mieliinpainuva.
Nyt tulevassa piirin vuosikokouksessa
jättäessäni puheenjohtajan tehtävät olen
miettinyt, mitä nämä liki 30 vuotta koiraharrastuksen parissa ovat antaneet ja ottaneet. Ainakin ne ovat antaneet minulle paljon hyviä ystäviä koiramaailmasta ja lisäksi
hienoja muistoja monista monista MEJÄviikonlopuista, joina on tullut rämmittyä
metsässä jälkiä tehden ja kilpaillen oman
koiran kanssa tai muuten vain mukana,
kuten MEJÄn SM-kisoissa jälkien tekijänä.
Vesisadekaan ei ole haitannut, tai joskus
haittasi, mutta kyllähän pouta kuivaa sen
minkä kasteleekin. Näinä viikonloppuina
tuli tutuiksi useat erilaiset jäljestävät koirarodut ja varsinkin niiden ohjastajat, emännät tai isännät.
Paitsi MEJÄä niin luoliakin tuli harrastettua ja toimittua yli 10 vuotta luolakoirien
ouluttajana sekä koetoimitsijana. Mielenkiintoista aikaa sekin ja oli kiva tutustua erilaisiin luolakoiriin ja niiden omistajiin.
Eräs mielenkiitoisista ja yleisöystävällisistä koemuodoista on terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe eli VERI, jonka koemuodon ylituomarina toimin useita vuosia.
Mieleeni on jäänyt hauska muisto eräästä
saksan metsästysterrieristä, joka noutaessaan lintua vedestä omi sen niin tarkoin,
että vei sen koepaikan vastapäiseen saareen ja piilotti sen sinne.
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Pienoismäyräkoirien omaa taipumuskoetta eli PIKAa arvostelin myös useita
vuosia. Ei noilta pienemmiltäkään mäyräkoirilta ole riistavietti mihinkään kadonnut.
Kyse on vain siitä, miten sen on annettu
herätä vai onko sitä yritetty estää kaikin
mahdollisin keinoin.
Näyttelyitäkin tuli harrastettua, parhaimmillaan 12–15 näyttelyä vuodessa. Kivaa
sekin oli ja hyviä muistoja on niistäkin viikonlopuista, Ruotsin ja Viron näyttelymatkoista ja niin edelleen.
Niin, mutta mitä se on sitten ottanut? No
tietysti aikaa, viikonloppuja ja arki-iltoja,
mutta en siltikään vaihtaisi niitä pois, eikä
vaihtaisi vaimonikaan, joka harrasti kanssani samoja juttuja. En voi sanoa, etteikö
kritiikki olisi joskus harmittanut toimiessani
Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon, Suomen Mäyräkoiraliiton tai Helsingin Seudun
Kennelpiirin puheenjohtajana. Kritiikki on
tietysti aina paikallaan ja loppujen lopuksi
on todettava, että “mikä ei tapa se vahvistaa”.
Toivotan onnea ja menestystä seuraajalleni, kuka sitten lieneekään, sekä kennelpiirin hallitukselle toiminnoissaan.

Liitythän mukaan Innovaatioon 2020 lauantaina 10.10.2020 klo 10.30-19.30
Helsingin Seudun Kennelpiiri kutsuu kaikki
koiraharrastajat Innovaatioristeilylle
m/s Viking XPRS:llä. Lähtö Helsingistä
(Viking Linen terminaali, Katajanokka)
on kellolo 10.00 (10.30) ja paluu
kello 19.30 samana päivänä.
Innovaatiokokouksen luennoitsijat:
Mukaamme on jo lupautunut
Katriiina Tiira kertomaan uusinta
tutkimustietoa koiran käyttäytymisestä.
Muista luennoitsijoista lisää lähiaikoina!
Hintaan (85€) sisältyy
-	Päiväristeily Helsinki – Tallinna – Helsinki
(Huom! Innovaatiokokous jatkuu laivan ollessa satamassa Tallinnassa)
Kokousluennot
Buffetlounas ennen kokouksen alkamista
Kokouskahvit ja hedelmät
Bistro Buffet kokouksen päätteeksi
Ilmoittautuminen:
Varaa paikka sähköpostitse: katri.sallinen(at)gmail.com.
-	Vahvistuksen saatuasi suorita ilmoittautumismaksu 85 € (maksutiedot alla) kymmenen (10)
päivän sisällä. Lähetä maksukuitti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen
Mikäli maksukuittia ei toimiteta sopimuksen mukaisesti, varaus raukeaa
Maksutiedot:
Saaja: Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Tilinumero: FI64 2498 1800 3690 20 / Maksuviite 2561
Jokaisen matkustajan on ilmoitettava nimi, syntymäaika ja kansalaisuus (mikäli ei Suomen).
Viroon suuntautuvalla matkalla on oltava mukana passi tai kuvalla varustettu henkilökortti.
Rajoitetun osallistujamäärän johdosta paikkavaraukset kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista.

Timppa

Tiedustelut ja kysymykset:
Katri Sallinen, puh. 041 5362747 (WhatsApp/tekstiviesti) / katri.sallinen(at)gmail.com
tai Pirkko Bellaoui, puh. 050 5216116 / pbellaoui(at)gmail.com
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Kokouskutsu on avoin kaikille koiraharrastajille.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

AJANKOHTAISTA

HSKP KOETOIMINNAN TUKEMINEN
PIIRINMESTARUUSKOKEET
HSKP tukee piirinmestaruuskokeitaan 100 € / koe, kun kokeeseen osallistuu 10 koiraa tai vähemmän.
Jos koiria on enemmän, lisätään tukeen 10 € / koira aina 20:een koiraan saakka.
Enimmillään tuki on 400€. Piirinmestaruustuki anotaan HSKP:n hallitukselta.
Kennelpiiri lahjoittaa kokeisiin piirinmestaruusmitalit.
ARVOKOKEET
Arvokokeiksi katsotaan SM-kokeet ja niiden valintakokeet sekä muutkin valtakunnallisesti
merkittävät koetapahtumat.
Kennelpiiri tukee arvokokeita järjestäviä jaostoja ottamalla niitä mukaan tekemään piirin kaikkien rotujen näyttelyä. Kennelpiiri myös puoltaa ryhmänäyttelyitä erityisesti niille seuroille, jotka ovat järjestämässä arvokokeita.
Edellä mainitun lisäksi Kennelpiiri voi myöntää taloudellista tukea arvokokeiden järjestäjille
anomuksesta. Anomus osoitetaan Kennelpiirin sihteerille ja sen liitteenä tulee olla alustava
taloussuunnitelma. Sihteeri lähettää anomukset niiden jaostojen käsiteltäviksi, joille kyseinen
koetoiminta kuuluu, tuet myös maksetaan kyseisen jaoston hallinnassa olevista varoista. Lopullisesti anomukset hyväksyy piirin hallitus. Anomusten on oltava perillä tapahtumaa edeltävän vuoden 30.09. mennessä.
Kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden osalta on lisäksi
Uudenmaan Kennelpiirin kanssa sovittu, että niiden valintakokeita tuetaan 1000 € / piiri, jos
koe on yksipäiväinen ja 2000 € / piiri, jos koe on kaksipäiväinen.
Otteluita tuetaan 2500 € / piiri. Tuen edellytyksenä on, että kokeen järjestävät Helsingin ja
Uudenmaan Kennelpiirien seurat yhdessä. Anomukset toimitetaan Kennelpiirien sihteereille
määräaikaan mennessä ja niiden liitteenä tulee olla suunnitelma kokeen järjestämisestä: koepaikka, järjestelyt, tukinäyttely, kohtuullinen budjetti sekä ottelun jälkeen raportti. Tuen käsittelee ja myöntää Kennelpiirin hallitus.
Helsingin ja Uudenmaan Kennelpiirit ovat muidenkin arvokokeiden kohdalla todenneet, että on
suositeltavaa, että piirien yhdistykset järjestävät niitä yhdessä. Piirit ovat sopineet, että tällaisia kokeita tuetaan samalla summalla/piiri, kunhan anomukset on toimitettu asianmukaisesti
määräaikana piirien sihteereille.
Kaiken koetoiminnan tukemisen edellytyksenä on, että koetta on järjestämässä
Kennelpiirin jäsenyhdistys.

Kennelliiton rokotusmääräykset päivittyivät 1.2.2020 alkaen.
Kannattaa ladata Omakoira -mobiilisovellus, jonka avulla saat
näkyviin rokotukset.
Rokotustiedot mobiilisovellukseen saa käyttöönsä antamalla sovelluksessa suostumuksen siihen, että eläinlääkäri voi tallentaa tiedot
Kennelliiton järjestelmään, josta ne tallentuvat myös Omakoira-mobiilisovellukseen. (https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/
uudet-rokotusmaaraykset-voimaan-helmikuun-alusta
.........................
Kennelliiton alaisuudessa on uusi koemuoto, nosework. Kennelliiton
alaiseen nosework-kokeeseen voi osallistua vuoden alusta alkaen
vähintään 12 kuukauden ikäinen, Kennelliiton rotukoira- tai tunnistusmerkintärekisteriin merkitty koira.
Nosework säännöt
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/nosework-saannot-2020
.........................
Koiratanssin säännöt ja arvosteluohjeet muuttuivat 1.1.2020.
Lue lisää
https://www.virkku.net/files/koiratanssi/Koiratanssi_kilpailuohjeet_2020_FINAL.pdf

Mitään tukia ei makseta yksityishenkilön tilille, vaan ainoastaan yhdistyksen/tapahtuman tilille.
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YHDISTYKSESSÄ TOIMIMINEN LUOTTAMUS JA VASTUUT
Tiivistelmä esityksestä Koira-Expossa 1. &
2.2.2002
Kirsi Ola

Esityksessä käydään läpi yhdistyksen toimielinten ja joidenkin toimihenkilöiden velvoitteita ja asemaa. Näkökulmana on tarkastella
aihetta nimenomaan näiden tahojen näkökulmasta. Valtakunnalliset kattojärjestöt yhdessä oikeusministeriön kanssa ovat laatineet
Yhdistysten hyvä hallintotapa -suosituksen.
Tässä esityksessä suositukseen perustuvat
kohdat on kirjoitettu kursiivilla.
1. Yhdistyksen määritelmä & yhdistyksen
edustaminen
Tässä esityksessä yhdistyksellä tarkoitetaan
aatteellista yhteisöä, joka on perustettu ajamaan säännöissä määriteltyjä
tavoitteita ja tarkoitusperiä, ja jonka
tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista
voittoa.
Kun yhdistys on rekisteröity, siitä on muodostunut itsenäinen oikeushenkilö, jolla on omissa nimissään oikeuksia ja velvollisuuksia.
”Nimenkirjoitusoikeus” tarkoittaa oikeutta
tehdä yhdistyksen puolesta oikeudellisia toimia, jotka tulevat yhdistystä sitoviksi ja joista
yhdistys vastaa (”edustaa yhdistystä”).
I. Yhdistyslain mukaan hallituksen puheenjohtajalla (= yhdistyksen puheenjohtaja) on
oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.
II. Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä,
että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi:
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1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä;
2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai
3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
III. Oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan säännöissä rajoittaa niin, että
kahdella tai useammalla henkilöllä on vain
yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.
IV. Edustusvaltaa voidaan antaa kenelle tahansa valtakirjalla. Valtakirjan antaa hallitus
kokouspäätöksellään.
V. Yhdistyksen toimihenkilöille syntyy myös
toimensa ja asemansa seurauksena edustusoikeus eli asemavaltuutus. Se tarkoittaa,
että ulkopuolisilla on oikeus olettaa, että tiettyyn asemaan kuuluu tietynlaisia oikeuksia
edustaa yhdistystä.
2. Hallituksen toiminta
YhdL 35 §
Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu
vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain
ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen
asioita.
Hallituksella on yleinen huolellisuus- ja
lojaliteettivelvollisuus. Tämä on yleinen
yhteisöoikeudellinen periaate, jota noudatetaan kaikissa yksityisissä yhteisöissä ja säätiöissä. Tämä tarkoittaa, että hallituksen tulee
toimia huolellisesti ja yhdistyksen tarkoitusta
ja etua edesauttaen.
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Hallitus toimii kollektiivina, eli tehtäviä hoidetaan yhteisesti. Valmistelua ja täytäntöönpanoa voidaan delegoida hallituksen
jäsenten kesken tai valiokunnalle, mutta
varsinainen päätöksenteko pitää hallituksen
tehdä. Hallituksella on kuitenkin vastuu näistä
delegoiduista asioista, vastuuta ei voi siirtää.
Yhdistyksen kokous saa antaa hallitukselle
ohjeita asioiden hoitamiseksi.
YhdL:ssa ei ole säännöksiä hallituksen menettelytavoista päätöksenteossa tai hallituksen muussa toiminnassa -> Yhdistyksellä
vapaat kädet valita sopiva menettelytapa.
• Voidaan määrätä säännöissä, hallituksen
työjärjestyksessä tai ohjesäännössä.
• Jos ei ole määrätty, tulee noudattaa vakiintunutta järjestökäytäntöä tai yhdistyksen vakiintunutta käytäntöä.
Viestintä jäsenistölle
• Suositus: Hallitus huolehtii siitä, että yhdistys viestii avoimesti ja aktiivisesti omasta
toiminnastaan erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen.
• Viestiminen ainoastaan sosiaalisen median kautta ei ole hyvää hallintoa. Jäseniltä
ei voida edellyttää liittymistä sosiaalisen
median kanaville saadakseen tietoa yhdistyksen toiminnasta. Kotisivu internetissä ja
sähköposti sen sijaan ovat nykyään jo yleiseksi katsottavia tapoja.
• Suositus: Hallituksen on yhdistyksen kokouksessa jäsenen pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa
kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.
• Tietojen antamisesta kieltäytyminen ei
yleensä perusteltua
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• Jos jäsenen kysymykseen ei voida vastata
kokouksessa käytettävissä olevien tietojen
perusteella, vastaus olisi hyvä antaa viimeistään kahden viikon kuluessa kirjallisesti. Vastaus on toimitettava kysymyksen esittäneelle
jäsenelle ja muulle jäsenelle, joka sitä pyytää.
• Yhdistyslaissa ei säädetä tästä jäsenen kyselyoikeudesta. Se perustuu yhdistyksen kokouksen tarkoitukseen ja hallituksen yleiseen
huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuteen.
Erityistilanne: hallituksen eroaminen
Jos koko hallitus eroaa tehtävästään, sen
tulee huolehtia jäsenten kokouksen koollekutsumisesta, jotta eroamisilmoitus voidaan
tehdä kokoukselle ja voidaan valita uusi hallitus. Hallituksen jäsenet voivat tällöin jättää
paikkansa, kun yhdistyksen kokous on koolla.
Erityistilanne: uuden hallituksen puuttuminen
Jos kokousta uuden hallituksen valitsemiseksi ei ole saatu pidettyä, vaikka sääntöjen
mukainen hallituksen toimikausi on loppunut,
jatkuu vanhan hallituksen toimikausi. Tällöin
hallitukselle saattaa kuulua vahingonkorvausvastuun uhalla yhdistyksen varoista huolehtiminen sekä välttämättömien asioiden
hoitaminen. Tällainen ”pakollisella jatkoajalla”
oleva hallitus ei saa kuitenkaan tehdä päätöksiä yhdistyksen toimintapolitiikasta.
3. Hallituksen jäsenenä toimiminen
Vaatimukset hallituksen jäsenelle
• Hallituksen muiden jäsenten tulee olla 15-v
täyttäneitä, mutta puheenjohtajan 18-v.
• Jäsen ei saa olla konkurssissa
• Jäsenenä voi olla vain yksityinen henkilö
(ihminen)
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• YhdL ei edellytä, että hallituksen jäsen on
myös yhdistyksen jäsen, mutta tämä voidaan
määrätä säännöissä
• Suositus: Hallituksen jäseniksi valittavilla on
oltava yhdistyksen toimintaan liittyvää osaamista sekä riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
• Suositus: Hallituksen jäsen ei voi omilla toimillaan edistää sellaista toimintaa, joka on
yhdistyksen edun vastaista eikä edistää toimillaan vain niiden tahojen etuja, jotka ovat
asettaneet hänet ehdolle.
Hallituksen jäseneltä voidaan vaatia aktiivisuutta. Jos hallituksessa on sovittu sisäisestä
tehtävänjaosta, kunkin jäsenen tulee huolehtia omasta vastuualueestaan. Tehtävien
laiminlyöminen voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun.
Hallituksen jäsenellä ei ole lakiin perustuvaa
oikeutta saada palkkiota toimestaan. Palkkio
voi kuitenkin perustua yhdistyksen sääntöihin
tai yhdistyksen kokouksen päätökseen. Itselleen hallitus ei voi määrätä palkkiota
hallituksen jäsenyydestä. Kulut on oikeus
saada korvatuiksi.
Hallituksen jäsenen tiedonsaantioikeus
Hallituksen jäsenellä on oikeus saada käyttöönsä tarvitsemansa yhdistystä koskevat
tiedot. Tiedonsaantioikeus perustuu yleisiin
yhdistys- ja yhteisöoikeudellisiin periaatteisiin.
Tiedonsaantioikeus voi koskea esimerkiksi
hallituksen tai muiden toimielimien pöytäkirjoja, jäsenluetteloa tai taloudellista tilannetta.
Oikeus ei rajoitu hallituksen kokouksiin vaan
hallituksen jäsen voi tehdä tiedonsaantipyynnön milloin tahansa.
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Eriävä mielipide
Hallituksen jäsenellä on oikeus liittää hallituksen kokouksen pöytäkirjaan eriävä mielipiteensä kyseisessä kokouksessa. Tämän
edellytyksenä on äänestys, jossa eriävän
mielipiteen ilmaiseva on äänestänyt vastoin
voittanutta päätöstä. Eriävää mielipidettä ei
voi saada kirjatuksi pöytäkirjaan jälkikäteen.
Erottaminen ja eroaminen
Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa
toimikauden aikana erottaa tehtävästään.
Erottamista ei tarvitse perustella. Erottamistilanteessa hallituksen jäseniä ei tarvitse kohdella tasavertaisesti (eli osa saadaan erottaa
ja osa jättää erottamatta). Erottamisen päättää sama elin, joka on valinnut hallituksen
(yleensä yhdistyksen kokous). Hallitus ei voi
itse erottaa jäseniään.
YhdL:ssa ei ole säännöksiä hallituksen jäsenen oikeudesta erota.
• Yleisesti katsottu, että on oikeus erota painavasta syystä (esim. asuinpaikan muutos,
sairaus tai yhdistyksessä ilmenneet riitaisuudet)
• Käytännössä hallituksen jäsen saa erota
milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.
Hallituksen varajäsenenä toimiminen
• Varajäsenistä tulee olla määräys yhdistyksen säännöissä.
• Säännöissä on mahdollista määrätä henkilökohtainen varajäsen tai yleisvarajäsen/
jäsenet.
• Yleisvarajäsenten osalta tulisi määrätä tai
päättää, missä järjestyksessä nämä kutsutaan estyneiden tilalle. Tämä ei ole pj:n päätettävä asia.
• Silloin kun varajäsen osallistuu kokoukseen
äänivaltaisena jäsenenä, hänen oikeutensa ja
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velvollisuutensa ovat samat kuin varsinaisella
jäsenellä.
• Tämä koskee myös vahingonkorvausvelvollisuutta esim. toimen laiminlyönnin seurauksena.

Puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä.
Hän huolehtii hallituksen kokousten huolellisesta valmistelusta ja siitä, että hallituksen
jäsenillä on hyvissä ajoin ennen hallituksen
kokousta tieto käsiteltävistä asioista.

4. Puheenjohtaja

5. Valiokunnat

Hallituksella on YhdL:n mukaan oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja voidaan valita
joko jäsenten kokouksessa tai hallitus voi
valita puheenjohtajan keskuudestaan (säännöissä voidaan määritellä tapa).
Hallituksella voi olla varapuheenjohtaja, eli ei
lain mukaan pakollista.

YhdL:ssa ei ole säännöksiä valiokunnista eikä
muista vastaavista elimistä (toimikunta, lautakunta tms.). Tässä kaikista käytetään sanaa
valiokunta.

Puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan on oltava hallituksen varsinaisia
jäseniä -> hallituksen ulkopuolista ei saa valita pj:ksi. Vaikka pj valitaan erillisellä äänestyksellä, tulee hänestä hallituksen jäsen.
Puheenjohtajan tulee olla
• 18 vuotta täyttänyt
• Täysivaltainen (= ei vajaavaltaiseksi julistettu tai konkurssissa)
• Oltava asuinpaikka Suomessa (voidaan hakea poikkeuslupa yhdistysrekisteristä)
• Näitä vaatimuksia on yhdistysrekisterissä
sovellettu myös varapuheenjohtajaan
Puheenjohtajan asemaan ei liity toimivaltaa,
eli puheenjohtajalla ei ole valtaa tehdä
yhdistystä sitovia päätöksiä.
• Tietyissä rajoissa puheenjohtaja voi kuitenkin tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia
ja esittää kannanottoja.
• Säännöissä voidaan puheenjohtajalle määrätä tiettyjä tehtäviä tai valtuuksia. Ei kuitenkaan ole mahdollista antaa puheenjohtajalle
valtaa päättää asioista, jotka lain mukaan hallituksen tulee ratkaista.
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Valiokunnat voidaan jakaa kahteen ryhmään
sen perusteella, kuka ne on asettanut tehtäväänsä
1. Yhdistyksen kokouksen asettamat valiokunnat
• Riippumattomia hallituksesta
• Tehtävät määritellään säännöissä tai yhdistyksen kokouksessa; ei voida antaa lain
mukaan vain hallitukselle kuuluvaa päätöksentekoa mutta voidaan antaa tehtäviä
tai päätettäväksi asioita, jotka hallitus voisi
tehdä.
2. Hallituksen asettamat valiokunnat
• Voivat toimia hallituksen apuna ja rinnalla
(erilaiset toiminta-alueille jakautuvat erikoisvaliokunnat), tai olla itsenäisempiä ja
hallituksesta riippumattomia.
• Nämä valiokunnat käyttävät hallituksen
valtaa hallituksen vastuulla -> hallituksen
tehtävänä on organisoida tarvittava informaatio- ja seurantajärjestelmä, jotta hallitus on tietoinen valiokunnan toiminnasta.
Valiokuntien jäsenet ovat yhdistyksen toimihenkilöitä.
Suositus: Valiokuntien kokoonpanosta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen,
että valiokunnan käytössä on mahdollisimman hyvä ja laaja asiantuntemus.
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6. Esteellisyys (jääviys)
YhdL 37 §
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö
ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä
sopimusta koskevaan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen,
jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Huomaa, että esteellisyyteen riittää mahdollisuus ristiriidasta; ei siis vaadita konkreettista etujen ristiriitaa.
• Sopimukseen rinnastuu lahjan tai vastaavan etuuden antaminen
• Esteellisyys syntyy myös, kun hallituksen jäsen tai toimihenkilö on huomattava
omistaja yhtiössä, jonka kanssa sopimus
tehdään.
• Sukulaisuudesta ei YhdL:ssa ole mainintaa, arvioitava tapauskohtaisesti.
Esteellisyydessä olennaista on se, miltä asia
näyttää ulkopuolisen silmin.
Pääsääntö: esteellisyyden toteaa asianomainen itse. Jos asianomainen katsoo
ettei ole esteellinen, mutta joku/jotkut hallituksen jäsenistä pitävät häntä esteellisenä,
puheenjohtaja tekee ratkaisun esteellisyydestä.

Yhdistyslain rikkomisena voidaan pitää myös
sitä, että hallitus laiminlyö velvollisuutensa
hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita lain ja
sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaisesti (HE 64/1988).
Tuottamuksellinen toiminta tarkoittaa varomatonta, huolimatonta, riskialtista tai säännöistä piittaamatonta toimintaa. Sellaista
toimintaa, johon normaalihuolellinen keskivertohenkilö ei tilanteessa ryhtyisi. HUOM! Ei
edellytä lain rikkomista.
Lähteet
Yhdistyslaki (YhdL) ja tuomioistuinten päätöksiä
Yhdistysten hyvä hallintotapa –suositus, joka
sisältää pelisäännöt sille, miten toimitaan
yhdistyksen hallituksessa, jäsenkokouksissa
ja jäsenviestinnässä. Tekijät: valtakunnalliset
kattojärjestöt Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys
ry ja Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (nykyinen Olympiakomitea)
sekä oikeusministeriö. https://www.soste.fi/
jarjestoopas/yhdistysten-hyva-hallintotapasuositus/
Halila, Heikki & Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus.
Hämeenlinna 2011.

PIDÄN SINUSTA HUOLTA

kUMISEN ILO
k
I
a
LI

vähentää
tulehdusta
ja kipua

pitää yllä
nivelten
liikkuvuutta

7. Vastuun toteutuminen: vahingonkorvausvelvollisuus
tehokas kalaöljyn ja
nivelravinteiden
yhdysvaikutus

YhdL 39 §
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai
tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle.
Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä niin
ikään yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä
rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muille aiheutetusta vahingosta.
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lääkelaatuiset
raaka-aineet

tuplasti tehoa nivelille
Tiesitkö, että Nutrolin® HIP & JOINT sisältää sekä
lääkelaatuisen kalaöljyn että nivelravinteet? Näiden
yhteisvaikutus on enemmän kuin osiensa summa.
Helsingin yliopiston tutkijat testasivat tuotetta
nivelrikkokoirilla, joilla oli kroonista kipua. Kolmen
kuukauden kuluessa kipu väheni merkittävästi.*
Kivuton koira on liikkuva, ja nivelille liike on lääkettä.
*(Hielm-Björkman & Seppälä, 2013)
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liity Nutrolin®kasvattajakerhoon
lue lisää www.nutrolin.fi

ESTD 2007

kerrallaan, kahden liikkeen jälkeen pidetään
pieni tauko. Tuomareita on kaksi: ylituomari, joka seuraa koirakon suoritusta rannalta,
sekä palkintotuomari, joka seuraa koirakon
suoritusta veneestä käsin.

VESIPELASTUS (VEPE)

Ohjaajalla on luokasta riippuen käytössään
tietty määrä käskyjä per liike, jokainen ylimääräinen käsky vie yhden pisteen. Koiran
on myös rantauduttava maalitolppien välistä,
jokainen ohitettu metri vie yhden pisteen. Kokeessa koirakolla on tietty aika suorittaa liike.
Tasapisteisiin päädyttäessä nopein aika ratkaisee sijoituksen.
Kilpailuluokat
Junioriluokka: Tämä luokka on tarkoitettu
vain 6 kk - 12 kk vanhoille landseereille ja
newfoundlandinkoirille. Luokka on epävirallinen ja siinä on vain 2 liikettä.

Vesipelastus eli VEPE on alun perin landseereille ja newfoundlandinkoirille kehitetty rodunomainen koemuoto, jonka tarkoituksena
on ylläpitää pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Kokeella testataan koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. Tämä vauhdikas ja märkä
laji rantautui Suomeen 1989 ja virallinen koemuoto se on ollut vuodesta 1992 lähtien.
Nykyisin vesipelastus koemuotona on avoin
kaikille roduille, paitsi x-rotuisille. Tosin lajin
fyysinen vaativuus asettaa rajoja osallistumiseen. Koiran on pidettävä uimisesta, lisäksi
sen on oltava fyysisiltä ominaisuuksiltaan tarpeeksi vahva hinaamaan rantaan hukkuvaa
tai venettä, välillä hyvinkin tuulisissa olosuhteissa. Koiran on oltava myös sosiaalinen ja
perustottelevaisuuden tulee olla kunnossa,
eikä noutohalustakaan haittaa ole.
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Soveltuvuuskoe: Tämä luokka on tarkoitettu
12 kk täyttäneille rekisteröidyille koirille. Landseerien ja newfoundlandinkoirien ei tarvitse
suorittaa tätä luokkaa. Soveltuvuuskokeessa
suoritetaan samat 4 liikettä kuin alokasluokassakin. Ohjaajalla on käytössä 6 käskyä
per liike. Lisäksi koirakolla on mahdollisuus
käyttää omaa avustajaa. Soveltuvuuskoe on
suoritettava hyväksytysti (väh. 60/100 p), jotta
saa oikeuden kisata muissa luokissa. Soveltuvuuskoetta saa yrittää vain kaksi kertaa.
Alokasluokka: Tämä luokka on tarkoitettu
vähintään 12 kk täyttäneille koirille, joilla on
hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe. Alokasluokassa suoritetaan 4 eri liikettä. Ohjaajalla on käytössä 6 käskyä per liike. Lisäksi
koirakolla on mahdollisuus käyttää omaa
avustajaa. Ykköstulokseen vaaditaan vähintään 90/100 p. Kahdella ykköstuloksella koirakko siirtyy ylempään luokkaan.

Vepen suosio on nykypäivänä kovassa kasvussa ja varsinkin noutajien keskuudessa
lajista on tullut suosittu. Monipuolinen, vesihullu noutaja onkin omiaan kyseiseen lajiin.
Pitkäkestoinen koe
Vesipelastusta harrastavat yhdistykset ovat
vielä valitettavan harvassa, mutta kokeiden
määrä on puolestaan lisääntynyt. Vesipelastuskokeessa on viisi eri luokkaa. Kokeessa eri
luokkien liikkeet ovat pohjimmiltaan samanlaisia, tehtävät vaikeutuvat ylempiin luokkiin
siirtyessä. Liikkeinä on mm. veneestä hyppyä,
esineen vientiä, veneen hakua ja hukkuvan
pelastusta.
Kokeeseen otetaan yleensä vain 14 osallistujaa, sillä se on pitkäkestoinen. Liikkeet suoritetaan jokainen koira vuorotellen, yksi liike
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Avoin luokka: Luokassa suoritetaan 4 eri
liikettä. Ohjaajalla on käytössä 3 käskyä per
liike. Ykköstulokseen vaaditaan vähintään
90/100 p. Kolmella ykköstuloksella koirakko
siirtyy ylempään luokkaan.
Voittajaluokka: Luokassa suoritetaan 4 eri
liikettä. Tämä on VEPE-kokeen ylin luokka.
Ohjaajalla on käytössä 1 käsky per liike, paitsi
kahdessa vientiliikkeessä käskyjä on käytössä 2 käskyä. Ykköstulokseen vaaditaan vähintään 90/100 p. Kolmella ykköstuloksella koirakolle avautuu mahdollisuus valioitumiseen.

SM-kisat: Vepen SM-kisoissa kisataan vain
voittajaluokassa. Mestaruuskisoihin valitaan
vain 14 koirakkoa tulosten perusteella.
Koeohjeet ym. hyödyllistä tietoa löytyy Kennelliiton kotisivuilta.
Teksti lainattu Suomen noutajakoirajärjestön
kotisivuilta luvalla.
Teksti: Kirsi Kirjavainen

FI VPVA: Vesipelastuksen valion arvoon vaaditaan kolme ykköstulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta voittajaluokasta, sekä näyttelystä vähintään arvosana H aikaisintaan 15 kk
ikäisenä.
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CoC & VOV -GAALA 8.2.2020
Champion of Champions & Veteran of Veterans 8.2.2020 Vantaan Fur Centerissä käsitti
pukuloistoa ja upeita koiria vuoden sädehtivämmässä gaalassa.
Vesisateen piinatessa Etelä-Suomea saatiin
valoa pimeyteen vuosittaisessa gaalassa,
jonne kutsun oli saanut 100 kauneinta veteraania ja valiota. Sijoitukseen listalla vaikuttaa
menestys ryhmäkilpailuissa, joten kauneus ei
ollut vain katsojan silmissä. Gaalaan osallistui
40 veteraania ja 68 valiota. Illalliskortteja myytiin ennätysmäärä eli 353.
Gaalan kulku meni seuraavasti: ensimmäisenä olivat vuorossa veteraanit, joiden arvostelun suoritti Christine Rossier Sveitsistä.
Kauneimmaksi veteraaniksi Christine Rossier valitsi pyreneittenkoira C.I.B POHJ MVA
FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA
HeW-11 HeJW-11 V-11 JV-11 PMV-11 EEV-12
PMV-12 DKV-12 EEV-13 MV-14 HeW-14 HeW15 HeW-16 HeVW-18 VV-18 HeVW-19 V-19
VV-19 PMVV-19 CHENESPACE PATRON, omistajat Juulia Salonen, Tuulia Salonen ja Tuulikki
Tammiala-Salonen, Loimaa. Toiseksi tuli viime
vuoden voittaja C.I.B, FI&EE MVA LT VMVA
HEVW-18 VV-18 HEVV-19 Rocco´s Collar Tango
Obsession, omistajat Anna ja Erkki Sipiläinen
sekä Riina Niemi, Loimaa.

18

Tämän jälkeen vuorossa olivat valiot. Valioiden arvosteluraatiin kuului kolme tuomaria:
Christie Rossierin lisäksi tässä raadissa tuomaroivat Marko Lepasaar (Viro) ja Kimmo
Mustonen (Suomi).
Valioiden parhaimmaksi tuomarit äänestivät
skotlanninterrieri JV-18 V-18 EUV-19 HeW19 V-19 Quaint Sherry Perry, omistaja Reijo
Portala, Espoo. Finaalissa toiseksi tuli bokseri C.I.E DK&LT&BY MVASEV-18 KBHV-19 v-19
PMV-19 Helios della Cappastorta, omistaja
Anne Rikkilä ja Sinikka Pietilä, Forssa.
Ilta sujui mallikkaan hillitysti juhlien. Avustajakoirien hyväksi pidetyissä arpajaisissa tuottoa
tuli hieman vähemmän kuin edellisvuosina,
mutta arpojen myynnistä saimme kuitenkin
ihan hyvän suuruisen potin jaettavaksi vuoden päätteeksi.
Teksti: Outi Toni
Kuvat: Nea Finnig

HSKP Tiedote 1 • 2020

Skotlanninterrieri
FI MVA JV-18 V-18
EUV-19 HeW-19 V-19
Quaint Sherry Perry
om. Reijo Portala

Veterans Of Veterans tulokset:
1. Pyreneittenkoira C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA HeW-11
HeJW-11 V-11 JV-11 PMV-11 EEV-12 PMV-12 DKV-12 EEV-13 MV-14 HeW-14 HeW-15 HeW-16
HeVW-18 VV-18 HeVW-19 V-19 VV-19 PMVV-19 Chenespace Patron
om. Juulia Salonen & Tuulia Salonen & Tuulikki Tammiala-Salonen
2. Cairnterrieri C.I.B FI MVA EE MVA LT VMVA HeVW-18 VV-18 HeVW-19
Rocco’s Collar Tango Obsession
om. Anja & Erkki Sipiläinen & Riina Niemi

Tuomarit Marko Lepasaar, Viro, Christine Rossier, Sveitsi ja Kimmo
Mustonen, Suomi
Champion of Champions tulokset:
1. Skotlanninterrieri FI MVA JV-18 V-18 EUV-19 HeW-19 V-19 Quaint Sherry Perry
om. Reijo Portala
2. Bokseri C.I.E DK MVA LT MVA BY MVA SEV-18 KBHV-19 V-19 PMV-19
Helios della Cappastorta
om. Anne Rikkilä & Sinikka Pietilä

Kuva (c) Nea Finnig

KOIRAN PERSOONALLISUUS
KOHDUSTA VANHUUTEEN
Katriina Tiira valoitti mielenkiintoisessa luennossaan monipuolisesti koiran persoonallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tiira on
SmartDOG-yrityksen omistaja ja hän julkaisi
ensimmäisen kirjansa syksyllä 2019 Koiran
käyttäytyminen ja persoonallisuus. SmartDOG tekee ensimmäisenä maailmassa koirien kognitiivisten ominaisuuksien testausta.
KoiraExpossa Katriina Tiira luennoi koiran
persoonallisuudesta eri ikäkausina tutkimustietoon nojautuen. Tutkimuksia on tehty vielä
suhteellisen vähän ja muutamista koiraroduista tulemme saamaan tulevaisuudessa
paljon lisää tietoa.
Koiran persoonallisuus kehittyy perimän ja
kokemusten kautta ja nykytietämyksen mukaan myös epigenetiikka vaikuttaa siihen.
Epigenetiikalla tarkoitetaan sitä, että yksilön
kokemat asiat saattavat siirtyä perimään.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi emon antama hyvä tai huono hoiva (tyttäret puolestaan
hoitavat omia jälkeläisiään hyvin tai huonosti)
tai yksilön kokema pelästyminen, josta ei ole
palautunut. Niinpä persoonallisuuteen tulee
vivahteita usean sukupolven takaa. Tästä epigenetikasta saamme tulevaisuudessa lisää
tietoa, tässä vaiheessa tutkimukset on tehty
lähinnä rottakokeilla. Muutoinkin kaikki koiran
personallisuuteen liittyvä tutkimus on aktiivista ja koko ajan tulee lisää tietämystä. Varsinkin vanhaan koiraan liittyen tehdään erittäin
paljon tutkimuksia ja koirasta saatua tietoa
pyritään hyödyntämään ihmisiin (esimerkiksi
CDS, ”koiran Altzheimer”-tutkimukset).

Pyreneittenkoira
C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EE MVA HeW-11 HeJW-11 V-11
JV-11 PMV-11 EEV-12 PMV-12 DKV-12 EEV-13 MV-14 HeW-14 HeW-15 HeW-16
HeVW-18 VV-18 HeVW-19 V-19 VV-19 PMVV-19 Chenespace Patron
om. Juulia Salonen & Tuulia Salonen & Tuulikki Tammiala-Salonen

Koiran kehittymiskaudet jaetaan seuraavasti
(suuria eroja rotujen ja myös yksilöiden välillä):
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- prenataalivaihe (emon kohdussa)
- neonataalivaihe: syntymä 1-12 pv
- juveniilivaihe 12 vk – 1 vuosi (-2v) (sosiaalistumisvaihe 21-56 pv)
- aikuisuus 1 - 2 vuotta - 7 – 9 vuotta
- vanhuus alkaen 7 vuotta (9 vuotta jättirodut)
Aika ennen syntymää ja pennun syntymästä
luovutusikään on erittäin merkityksellinen. Aikajanalla tänä sinänsä lyhyenä aikana tapahtuu erittäin paljon, kun sitä vertaa koiran koko
elämään. Kasvattajan valinnat ja emo ovat
avainasemassa. Pentu kehittyy hurjasti 1-21
vrk aikana.
Prenataalivaihe
Tiira kertoi ympäristötekijöistä, joilla voi olla
vaikutusta koiran personallisuuteen. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi emon kokema stressi
tai emon suolistobakteeristoon vaikuttavat
antibiootit kuukautta ennen tiineyttä. Antibioottihoidosta voi seurata jälkeläisten pelokkuutta ja stressiherkkyyttä. Nämä tutkimukset
on tehty rotilla ja hiirillä, joten koiratutkimukset puuttuvat tästä aiheesta vielä.
Neonataalivaihe 1 – 12 päivää
Pennut ovat sokeita ja kuuroja, mutta assosiatiivista oppimista tapahtuu. Pennun
hermosto jatkaa kehittymistään. Tärkein iso
ympäristötekijä pennulla on oma emo. Pennun keskushermosto kehittyy kosketuksen ja
nuolemiseen myötä (ihotunto).
Rotta- ja apinatutkimuksissa on todettu, että
puutteellinen emon hoito lisää pentujen pelokkuutta ja ahdistuneisuutta, puutteita sosiaalisessa käyttäytymisessä ja rotilla ilmeni
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myös yhtäkkistä aggressiivisuutta. Samoin
kognitiiviset taidot alentuivat. Epigenetiikan
kautta emon huono hoiva siirtyi tuleville sukupolville.
Koirien osalta on myös saatu tutkimustietoa.
Tiiran Koirageenitutkimusryhmän tutkimuksissa todettiin emon puutteellisen hoidon
vaikuttavan hännän jahtaamiseen sekä arkuuteen. Kansainvälisissä tutkimuksissa on
myös havaintoja arkuudesta tutustua uuteen
tilaan, lisääntyneestä stressikäyttäytymisestä, alentuneesta sosiaalisuudesta ihmisiä
kohtaan sekä sinnikkyyden ja taistelutahdon
alenemisesta.
Hyvä emon hoito sisältää kontaktin, fyysisen
lämmittämisen, imetyksen, nuolemisen (erittäin merkityksellinen!), leikin ja rankaisun.
Epänormaalia on emon voimakas aggressiivisuus pentuja kohtaan tai välinpitämättömyys
ja pentujen hylkääminen. Aggressio ja pentujen syöminen voi olla perinnöllistä tai johtua
esimerkiksi kivusta tai stressistä. Myös keisarinleikkaus tai emon pelokkuus voi aiheuttaa
pentujen hylkäämisen.
Keskustelussa Tiira totesi, että ei ole olemassa tutkimuksia siitä, miten vaikuttaa jos kodissa useampi koira hoitaa pentuja. Ei myöskään
ole tutkimustietoa siitä, mitä ihmisen antama
hoito vaikuttaa.
Kasvattajilla on mahdollista tehdä erittäin
arvokasta työtä pienten pentujen osalta. Ihmisen käsittelystä löytyy tutkimustietoa ja
nykyään kehotetaan ihan pieneen stressialtistukseen tekemällä ihan lyhyt muutaman
minuutin käsittely pennulle. Ideana on nostaa
ihan pikkuisen pennun stressitasoa ja sitä
kautta vahvistaa pentua (kaikenlainen stressi
ja jos siitä ei pysty palautumaan altistaa sairauksille). Tästä Biosensor-ohjelmasta löytyy
netistä paljon materiaalia.
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”Pentu herää” (13 - 21 päivää, transitiovaihe)
Tällöin pentu ”imee asioita”, silmät aukeavat,
pentu kuulee asioita ympäristöstään, alkaa
tapahtumaan operanttia oppimista. Tässä
vaiheessa on erittäin suuria eroja eri rotujen
välillä. Tiira kertoi esimerkkinä huskyt erittäin
nopeasti kehittyvästä rodusta ja vastaavasti
esimerkiksi labradorinnoutaja kehittyy hitaasti. Pentutestit eivät ole kovinkaan luotettavia
tulevaisuuden persoonallisuutta ennustettaessa johtuen osittain juuri erilaisesta kehittymisvauhdista ja myös pennun vireystilan voimakkaista vaihteluista. Eriaikaisesta
kehittymisestä Tiira mainitsi suden: pennun
pelon vaste kehittyy 20 päivän ikäisenä kun
taas vaikka isolla villakoiralla noin 50 päivän
ikäisenä. Suden pentu kehittyy paljon koiraa
nopeammin ja sen sosiaalistumiskausi on hyvin lyhyt.
Sosiaalistumiskausi 22 - 84 päivää
Tästä vaiheesta Tiira mainitsi muunmuassa
tutkimukset pentujen videohetkistä (pennut
tunnistivat erilaisia objekteja 3 - 5 viikon iässä)
sekä käden osoituksen ymmärtäminen (6 – 9
viikkoa). Kasvattajan tekemä virikkeellistäminen on erittäin tärkeää ja hyvin onnistuneen
virikkeellistämisen tuloksesta saa uusi omistaja nauttia. Päinvastaisessa tilanteessa pentu voi ainakin ensimmäisen ikävuoden aikana
kokea pelokkuutta. Mallioppimista pennuilla
alkaa tapahtumaan sosiaalistumiskaudella
(tutkimustietoa 8 viikon ikäisistä pennuista).
Juveniilivaihe
Tällöin koira opettelee sosiaalista kanssakäymistä. Jos jostain syystä koira jää vaille kokemuksia tai vähäisille kokemuksille muiden
koirien kanssa, aggressiivinen käytös saattaa
lisääntyä. Rotilla on todettu juveniilivaiheen
virikkeellistämisen lisäävän stressinsietokykä, koirien osalta tarvittaisiin enemmän tutkimustietoa vielä tästä. Jonkin verran löytyy
tutkimuksia saksanpaimenkoirien ja noutaji-
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en osalta. Mörköikä kuuluu myös tähän juveniilivaiheeseen, Sitäkään ei ole paljoa tutkittu.
Tiedossa on kuitenkin se, että joillakin yksilöillä se on erittäin voimakas ja toisilla hyvinkin
huomaamaton.
Aikuisuus
Aikuisen koiran persoonallisuus on kohtuullisen pysyvä yhdestä vuodesta eteenpäin.
Koira tulee sukukypsäksi ja nuoruuden jälkeen elämä tasaantuu. Tälle vaiheelle on tyypillistä mahdollisen ongelmakäyttäytymisen
kehittyminen ja voimistuminen. Tällaisia ovat
muunmuassa ääniarkuus, reviiripuolustuksen
vahvistuminen sekä uros-uros aggressiot.
Eroahdistuksen yleisin alkamisikä on noin
1,5 vuotta. Svartberg (Ruotsi) on läpikäynyt
saksanpaimenkoirien MH-kuvausaineistoa
(4 ikäluokkaa) ja niiden mukaan vanhemmiten pelokkuus ja aggressiivisuus vähentyisi.
Aggressiivisuuden katsotaan olevan voimakkaimmillaan 6 - 8 vuotiaana.
Vanhuus
Vanhan koiran uni lisääntyy, erityisesti syvän
unen osuus. Yleinen aktiivisuus vähenee. Aistit heikkenevät. Kuulon heikkenemisen myötä
ääniarkuus tuntuu vähentyvän samoin kuin
aggressiivisuus, esimerkiksi resurssiaggressiivisuus. Koirat vanhenevat kuitenkin erittäin
yksilöllisesti.
Miten vanhan koiran oppiminen? Yksilöllisiä
eroja on paljon, joillan koirilla jo 6-vuotiaana
oppiminen alkaa heikkenemään. Useissa tutkimuksissa on todettu käänteisen oppimisen
heikkenevän vanhemmilla koirilla, ja tämän
on myös Tiira SmartDog- testissä havainnut.
Vanhemmat koirat ovat herkempiä stressaaville tilanteille ja niiden palautuminen kestää
pidempään. Työkoirilla tämä tulee erityisesti
huomioida. Yhdessä tutkimuksessa todettiin,
että traumaattiset tekijät koiran elämässä altistavat myöhemmille sairauksille.
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CDS , Canine Cognitive Disfunction ”koirien
Alzheimer” ja sen mahdolliset hoitomuodot
ovat vilkkaan tutkimuksen alla.
Sairastuneilla koiralla on etenevästi neurogeneratiivisia muutoksia. Ne ilmenevät eri lailla;
koiralla voi olla kirkkaita hetkiä ja huonompia
hetkiä. Se voi jäädä jumiin oven taakse tai
nurkkaan, se saattaa eksyä kotona, se ei löydä maahan heitettyjä nameja, ei tunne tuttuja
ihmisiä, sillä esiintyy lisääntyvästi pelokkuuttas, se nukkuu enemmän päivän aikana, sillä
ilmenee sisäsiisteysongelmia.
Parantavaa hoitoa ei ole löydetty. Oireita pystytään lievittämään kognitiivisilla harjoitteilla,
niin kuin ihmisilläkin. Paineliivistä on joillekin
koirille apua. Ruokavalion, liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osuutta tutkitaan. Mahdollisuus pitää koiraa turvallisesti vapaana,
jolloin se pystyy virikkeellistämään itseään,
auttaa.

KoiraExpo 2020 Katriina Tiiran luento:
Koiran käyttäytymisen kehittyminen persoonallisuus kohdusta hautaan
Katriina Tiira, FT, biologi,
eläinten käyttäytymistutkija
Tekstin kirjoittanut Pirkko Bellaoui,
julkaistu luennoitsijan luvalla.
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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

NUORISOJAOSTO

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

Puheenjohtaja
• Carina Kitti
carina.kitti@kaskiagency.fi
+358500404255

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

Sihteeri
• Elina Kollanus
kollanus.elina@gmail.com

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

Varapuheenjohtaja
• Tiitus Niemenperä
taru.niemenpera99@gmail.com

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

Järjestämme taas maksutonta kehätotutusta
kaikenrotuisille koirille ohjaajineen.
PALVELUSKOIRAJAOSTO

Näyttelytalutin ja namipalat mukaan!
Paikka: Heurekan P-paikka kehä III:n
puoleisessa reunassa.

Puheenjohtaja
• Outi Heikkilä-Toni
outi.toni@kolumbus.fi

Aika: to 14.5. ja ke 27.5. klo 18.30.

Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com

Tiedustelut: mia.peltoniemi@kenneltirlittan.
com tai hanne.ahola@helsinki.fi

Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com
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hskp.net/jaostot/palveluskoirajaosto
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TERRIERIJAOSTO
Puheenjohtaja
• Eija Kemiläinen
Vattuniemenkatu 10 B 47
00210 Helsinki
050 555 4240 tai 09 682 2351
terrierijaosto@hskp.net

TOKOJAOSTO

Sihteeri
• Suvi Kuivanen
Nikinmäentie 13 F 19
01490 Vantaa
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
Ruusutorpanpuisto 2 A 50,
02600 Espoo
puh. 050 521 6116,
pbellaoui@gmail.com

hskp.net/jaostot/
terrierijaosto

Sihteeri
• Laura Kurimo

Puheenjohtaja
• Harri Väre
harri.vaere@gmail.com
040 585 4955
Sihteeri (jaoston ulkopuolinen)
• Pia Kivistö
p.i.a.f.kivisto@gmail.com
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hskp.net/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

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.

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

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

Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
Kettutie 4 C 7,
00800 Helsinki
050 382 2749
kaisa.m.westerlund@gmail.com

hskp.net/jaostot/metsastyskoirajaosto
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Tarvikelaatikko noudettavissa ennakkovarausta
vastaan: Veli-Matti Vuorikoski 040 506 0240.
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VINTTIKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Tiina Flytström
Käätypolku 9, 00950 Helsinki
040 501 7165
tflytstrom@gmail.com

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto

• Kennelpiiri tiedottaa •

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

Tervetuloa
näyttelykoulutukseen
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskukseen
maanantaisin 4.5., 11.5., 18.5. ja 25.5.

JÄSENYHDISTYKSET

NÄYTTELYIDEN HAKUMENETTELY

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.

Kaikille Helsingin Seudun Kennelpiirin
alueella järjestettäville näyttelyille anotaan
lupa Suomen Kennelliitolta. Näyttelyä anotaan
Suomen Kennelliiton Omakoira-tapahtumatietojärjestelmän kautta.

Kaiken jäsenyhdistyksen Kennelpiirille
tarkoittaman virallisen postin (anomukset,
kirjeet ym.) on oltava yhdistyksen virallisten nimenkirjoitushaltijoiden allekirjoittamia.
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 2020 KOKOUSAJAT
16.3. • 20.4. • Muutokset mahdollisia, tarkasta
tiedot kotisivuilta.
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,
hannalepp@hotmail.com. •••
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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

Ryhmänäyttelyjen ja erikoisnäyttelyjen
anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2022
30.9.2020
31.10.2020
2023
3.9.2021
31.10.2021

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

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.11.2020
1.1.2021
2024
30.11.2021
1.1.2022
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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Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:

Ruotsi
Ruotsin Voittaja 2020, Tukholma
12.-13.12.2020
Ruotsin Voittaja 2021 Tukholma
11.-12.12.2021
Viro
Viron Voittaja 2020, Harju mk 6.-7.6.2020
Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2020, Celje, Slovenia
8.-11.10.2020
Euroopan Voittaja 2021, Budapest, Unkari
21.-23.5.
Euroopan Voittaja 2022, Pariisi, Ranska
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 saavuttamiHSKP Tiedote 1 • 2020

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2020 Madrid, Espanja
23.–26.4.2020
Maailman voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.-3.10.2021
Maailman voittaja 2022 Brasilia
Pohjoismaiden Voittaja
Pohjoismaiden Voittaja 2020,
Herning 20.11. (international),
21.11. (Nordic Winner show, nordic)
22.11. (Danish Winner show, international)

seksi tarvittavat harjoittelukerrat hyväksytysti.
Muilla alueilla käydyn kurssin harjoittelukerrat
tai mahdolliset loppukokeet määräytyvät kyseisen Kennelpiirin kurssiehtojen mukaisesti.
Uudet kehätoimitsijakorttianomukset
lähetetään Kennelpiirin sihteerille. Anomuksessa on mainittava voimassaoleva Kennelliiton jäsennumero, joka löytyy mm. Koiramme-lehden
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 suoraaan Outi Heikkilä-Toni, Ohrakuja 4 as 2,
01370 Vantaa.
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PIIRINMESTARUUSTUKI

Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa,
rally-tokoa 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.

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

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.

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 OjalaLaineelta, puh. 040 729 2883.

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.

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

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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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.
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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 maksetaan Helsingin Seudun Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09. Piiriveron
tilitys ja täytetty näyttelyluettelo lähetetään piirin taloudenhoitajalle osoitteella Pirjo OjalaLaine, 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.

tuu palauttamaan tarvikkeet puhtaina, kuivina
ja 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.

Vuokrauksen yhteydessä laaditaan
vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitou-

VUOKRAUSHINNAT

kpl

jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

1.9.2018 alkaen

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

Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin
Seudun Kennelpiirin tilille FI51 1458 3000 1011
79 kahden viikon kuluessa tapahtumasta, jossa
tarvikkeita on käytetty.

Katokset on varattava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Helsingin Seudun Kennelpiiriltä sähköpostitse varasto@hskp.net. Varauksia
ei kuitenkaan oteta yli vuosi ennen tapahtumaa.

Piirin näyttelytarvikevaraston osoite on
Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Tilat sijaitsevat katutasossa, ovessa on Helsingin Seudun
Kennelpiirin nimikilpi.

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.

Sirulukijaa voi vuokrata/lainata Outi HeikkiläToni puh. 050 5826 722 (Tikkurila/Hiekkaharju).
Näyttelytarvikkeiden varaukset:
varasto@hskp.net, Anu Heikkinen 040 571 4266.
Näyttelytarvikkeiden luovutus ja palautus: Satu Hattunen 040 506 1149, puhelut vain
klo 18–21.
ISOT TELTTAKATOKSET

6€
10
4€
4€
2€
6€
15 €
250 €
35 €
350 €

10 €
12 €
6€
6€
3€
10 €
22 €
350 €
45 €
450 €

35 €
20 €

35 €
20 €

18 €

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja
kehänauhan kiinnitysnastat)

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.
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.

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.

**) 30 uutta valkoista ja 25 koottavaa kevytpöytää
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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.

38

IRI

He
lsi



2. Kokoustila on varaston takaosassa ovesta tullessa oikealla. Tilaan mahtuu 10 - 12 henkilöä.
Kokoustilassa on kahvin- ja vedenkeitin. Varastotilassa on myös WC.

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

• lukita ulko-oven ylä- ja alalukko ja tarkistaa
lukitus
• lilmoittaa yhteyshenkilölle (Hanna Leppälä
hannalepp@hotmail.com) välittömästi mahdollisista vahingoista toimitilassa.
• lVarastossa säilytettäviin tavaroihin ei saa
kajota eikä niitä saa siirrellä



1. Varaus tehdään sähköpostitse leena.harjapaa@gmail.com
Avaimen noudosta sovitaan jonkun allaolevista kanssa:
• Anne Eriksson, 040 561 4689,
Maamiehentie 1 A, 00760 Hki
• Hanna Leppälä, hannalepp@hotmail.com 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

un KENNELPI



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.
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VUOSAAREN KOKOUSTILAN OHJEET

n

• Kennelpiiri tiedottaa •

Helsingin seudun KENNELPIIRI

Hyväntekeväisyys

Match Show
to 13.8.2020
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Tuomarinkyläntie 1

Ilmoittautuminen alkaa 16.30, arvostelu alkaa 18.00

Tuomarit
pienet pennut........Veli-Pekka Kumpumäki
Hinnat
isot pennut ............Matti Luoso
JH ja SH 5 €, muut 8 €
pienet aikuiset ......Kirsi Sainio
isot aikuiset ..........Päivi Eerola
Match Show´ntuotto menee
veteraanit..............Säde Hohteri
Avustajakoirat ry.:n hyväksi.
monirotuiset ........Carina Kitti
senior handlerit ....Säde Hohteri
junior handlerit ....Carina Kitti
BIS pentu ...............Veli-Pekka Kumpumäki
BIS aikuiset ...........Päivi Eerola
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HEALTH IS
FRAGILE
Varhaisessa iässä koiranpentusi on haavoittuvimmillaan. Sen
ruoansulatusjärjestelmä ja vastustuskyky sekä aistit ja hermosto ovat hyvin herkässä vaiheessa ja vasta kehittymässä.
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 tuotta- mien vasta-aineiden suojaa.
ROYAL CANIN® Puppy edistää pennun tasapainoista kasvua
sen jokaisessa kehitysvaiheessa, ja siitä löytyy sopiva vaihtoehto kaiken kokoisille pennuille. Valitsemalla koiranpennullesi
ROYAL CANIN® Puppy- ruokavalion, annat sille vahvan perustan upeaan elämään.
Lisätietoa: royalcanin.com/fi
©ROYAL CANIN SAS 2020. ALL RIGHTS RESERVED

