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Helsingin Seudun Kennelpiiri ry

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Koronaa, koronaa, koronaa...
Covid-19 pandemia on sekoittanut pahasti paitsi koirien kanssa harrastusmahdollisuudet niin myös meidän ihmisten
päivittäisen elämisen. Yli 70-vuotiaiden, joihin itsekin kuulun, karanteeni on jatkunut
jo kolmatta kuukautta. Hieno homma, että
nuo koirat ovat pitäneet minutkin liikkeellä
useamman kerran päivässä. Muuten tässä tulisi mökkihöperöksi. Mutta toivotaan,
että tässä mentäisiin parempaan suuntaan, vaikka ei sitä tunnu kukaan tietävän,
ainakin kun seurailee noita eri instanssien
ennusteita. Mutta kaipa tästä vielä joskus
selvitään.

Vuosikokous torstaina 25. kesäkuuta 2020

Toivon sydämeni pohjasta, että esimerkiksi MEJÄ-kokeet saadaan liikkeelle kesäkuun alusta, vaikka rajoitettuinakin. Täällä
Etelä-Suomessahan on voitu harjoitella lähes läpi talven, kun lunta ei ole ollut nimeksikään ja moni koirakko odottaa vain lupaa
päästä metsään.
Toivotan kaikille koiran omistajille ja
myös muille ihmisille jaksamista tämän koronan parissa

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään torstaina 25.
kesäkuuta klo 18.30 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa, os. Tuomarinkyläntie 1, 00690
Helsinki. Kokous pidetään keskuksen ulkokentällä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Hallitus
Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 18.00 ja lopetetaan klo 18.25.

Timppa

Myöhästyneinä esitettyjä 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. Yhdistystä voi kokouksessa edustaa vain yksi valtuutettu edustaja.
Erovuorossa ovat kennelpiirin puheenjohtaja Timo Hänninen sekä hallituksen jäsenet Pirkko
Bellaoui, Tiina Flytström, Outi Heikkilä-Toni ja Carina Kitti.
Vuoden 2019 toimintakertomus on lähetetty yhdistysten sihteereille maaliskuussa 2019,
muutamia kappaleita on saatavissa kokouspaikalla.
Huom. Koronatilanteesta johtuen pidetään kokous ulkotiloissa, muistettava säänmukainen
pukeutuminen. Osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, joten yhdistyksistä voi paikalle saapua
vain yksi edustaja/yhdistys. Pyydetään ennakkoilmoittautumista (hanna.leppala@hskp.net), mutta
paikalle saa tulla myös ilman ilmoittautumista. Mikäli paikalla on yli 50 henkilöä kokous
peruutetaan.
Kokouksessa käsitellään vain sääntöjen määräämät asiat, ei palkita viime vuoden menestyneitä
koiria.

Kuva: Nadja Böckerman
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OUTIN PAKINA
Viime helmikuussa suunnittelimme tulevaa
kevättä: vuosikokous, koetoimitsijakurssi,
yhteistoimintaa nuorisojaoston kanssa,
Royal Canin show, ryhmänäyttely jne., jne.
Sitten iski korona. Kalenteri tyhjentyi menoista ja vapaa-aikaa olikin yhtäkkiä vaikka kuinka paljon. Ja taas koiran arvo nousi
ulkoilukaverina, ystävänä, jopa puheenaiheena. Itsellä arki jatkui samanlaisena kuin
ennenkin lukuun ottamatta muutamaa
poikkeusta. Koirien kanssa lenkkeillessäni
aloin jo ihmetellä naapuruston kasvanutta
koiramäärää. Ilmeisesti jokainen kynnelle
kykenevä koira pääsi lenkille useamman
kerran päivässä! Nyt innostus on jo hieman
laantunut, eikä ulkoilijoitakaan ole enää niin
paljon. Etelä-Euroopassa koronan pahiten
jyllätessä koira oli kultaakin arvokkaampaa;
sen sai viedä ulos kerran päivässä puolen
tunnin ajan. Kuinka monelle lenkille on
mahtanut koirat päästäkään, kun naapurusto on vuorotellen käynyt niitä ulkoiluttamassa päästäkseen välillä itse ulos.

AJANKOHTAISTA

menivätkin sitten tottelevaisuusharjoituksissa, joten koiraharrastuksen kautta näin
koko ajan muita ihmisiä. Nyt koirahastajat
ovat kääntäneet katseensa syksyyn. Josko
tilanne olisi silloin parempi ja kilpailujakin
saataisiin järjestettyä turvallisesti.

Outi

JK. Muutamia vuosia sitten Innovaatio-risteilyllä meille annettiin tehtäväksi miettiä
tulevaisuuden koiranäyttelyä. Meistä aivan
huima idea oli, että näyttelyt siirtyisivät virtuaaleiksi. Toivottavasti tämä visio ei kuitenkaan tule toteutumaan tulevaisuudessa.
Kanssaharrastajat ovat koiraharrastuksen
suola. Vaikka välillä se olisikin kitkerää.

Omalta osaltani viikonloppujen vapauduttua menoista piti alkaa panostamaan
”koiraurheiluun”. Aikainen kevät mahdollisti jäljestämisen pellolla. Niinpä jokaisena
aurinkoisena päivänä ajoimme muutaman
harrastajan kanssa ystäväni maatilalle,
jossa viljelemätöntä peltoa riitti myös koiraharrastukseen. Ja mikä sen hauskempaa
kuin jäljen vanhetessa kaivaa termospullo
ja eväät esiin porukalla piknik-hengessä.
Sunnuntaisin olikin vuorossa raunioilla hakuharjoitukset, jossa sovimme säännöt turvalliseen harrastamiseen. Keskiviikkoillat
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Lauantaina 10.10.2020 - TAPAHTUMA ON PERUTTU!!
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HSKP:n jäsenyhdistys
ladies kennel club lyhyesti

Tai niinkuin meillä kotona ukko tuumailee,
”se on se akkain kertsi...”
Mutta mikä on tämä koirakerho ilman koiria? Tai on kyllä jokaisella jäsenellä kai koira
tai kaksikin, vaan omat koirat ovatkin tässä
kerhossa hieman sivuseikkoja.

Toimintavuosien aikana on LKC järjestänyt jäsenilleen erilaisia koiramaailman eri
osa-alueiden luentoja, vierailuja, esitelmiä,
eläinlääkäri-iltoja ja tutustumiskäyntejä hyväntekeväisyyskohteisiin vain muutamia
mainitakseni.

Ladies Kennel Club eli LKC on perustettu
jo liki 40 vuotta sitten, vuonna 1982. Kuten
kerhon nimestäkin jo voi päätellä, niin jäsenen, joka tähän yhdistykseen kutsutaan
tulee olla hameväkeä. Ja jäseneksi todellakin pääsee vain hallituksen kutsusta.
Tällä hetkellä LKC jäsenenä taitaa olla siinä
nelisenkymmentä aktiivista kennelnaista.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, aivan kuten missä tahansa yhdistyksessä. Hallitus pyrkii kokoontumaan
kuukausittain tai tarpeen mukaan. Hallitus
miettii ja päättää vuotuiset tuen saajat ja
ottaa avoimin mielin myös ehdotuksia vastaan hallituksen ulkopuolelta.

Hyväntekeväisyys on yhdistyksen toiminnan punainen lanka. Vuodesta toiseen on
LKC lahjoittanut ja tukenut sellaisia kohteita, missä käytetään apuna ystäväämme
koiraa. Tukea ja lahjoituksia eri kohteisiin
on annettu reilusti yli 100.000 euroa. Tänä
päivänä koiria käytetään ihmisen apuna
mitä erilaisimmissa tehtävissä. Olemme tukeneet kymmeniä eri järjestöjä ja yhteisöjä,
joissa koiralla on iso rooli, muun muassa
avustajakoirien ja hypokoirien toimintaa,
koiria kasvatus- ja kuntoutustyön toiminnassa sekä virkakoiria.
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Tätä pikku sairaanhoitajan ja auttajan roolia
ei kukaan varmasti voi kyseenalaistaa, niin
päteviä ne ovat eri tehtävissään.

ja vuokriin nämä ”hyyryläiset” ovat tuoneet
pienen lisäpesämunan tapahtuman lopputulemaan.

Valitettavasti valtio eikä liioin monet vammaisjärjestöt pysty panostamaan ja tukemaan kovinkaan paljon koira-avusteista
toimintaa ja näin LKC on osaltaan päässyt
auttamaan hyvän asian puolesta. Kaikista
avustuskohteista pyritään selvittää ennakkoon avustuksen tarpeellisuus. On myös
ollut joitakin oma-aloitteisia koira-avusteisia yhdistyksiä, jotka ovat osanneet itse
pyytää tukea tärkeälle toiminnalleen.

Kiitos kuuluu myös niille kaikille, niin LKCtalkoolaisille, samoin kuin muutaman ulkomuototuomari-ladyn ja hyvää tekevien
kehätoimitsijoiden antamasta omasta panoksesta. Kassaan on jäänyt kulujen jälkeen aina mukava summa, josta voidaan
jakaa eniten tarvitseville. Yhtenä varainkeräystapahtumana on muutaman vuoden
järjestetty yhteinen rotukoirakävely SuKoKan (Suomen koirankasvattajat) kanssa.
Tämä tapahtuma on saanut koiraväen innostumaan omaan kävelypäivään muissakin kunnissa ja kaupungeissa. Toivottavasti
tällainen helppo hyvä poikii vain lisää hyvää ja pian saamme kuulla valtakunnallisen
rotukoirapäivän kävelyistä ympäri Suomen.

Mistäpä sitten LKC tekee sitä
annettavaa tukirahaa?
Jokainen jäsen toki maksaa pienen jäsenmaksun vuosittain, mutta tästä ei vielä riitä
avustuksiin saati suuriin lahjoituksiin asti,
korkeintaan vuoden kokouskahvit ja pullat.
LKC on vuosien varrella järjestänyt ryhmänäyttelyn joka toinen vuosi ja järjestää yhä.
Viime aikoina LKC on saanut mukaan myös
muutamia ”hyyryläisiä” kun muutamat rotukerhot ovat pyytäneet saada järjestää
omat erkkarinsa LKC:n siipien suojassa.
Osallistumalla näyttelyn järjestämiskuluihin
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Joten huomio HSKP:n tapahtumajärjestäjät,
joilta uupuu tekijöitä: ”Jos sie miss’ hyvvää
ja tehokkait’ koira-akkoi tarviit, täss’ on
teill’ sellassii!”

Anne Eriksson
LKC puuhahenkilö
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KOIRATTOMIEN NUORTEN PÄIVÄ 7.3.2020

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

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

Varapuheenjohtaja
• Tiitus Niemenperä
taru.niemenpera99@gmail.com
Sihteeri
• Elina Kollanus
kollanus.elina@gmail.com

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

Koirattomien nuorten päivässä Espoossa viihtyivät sekä koirat että nuoret!
Helsingin Seudun Kennelpiirin nuorisojaosto järjesti yhteistyössä Kennelliiton Nuorten kanssa koirattomien nuorten päivän lauantaina 7.3.2020 Espoossa
Suomenojalla. Koirattomien päivään osallistui noin 20 koirista kiinnostunutta 10-15
-vuotiasta nuorta, joilla ei ole mahdollisuutta omistaa omaa koiraa.
Paikalla oli yhteensä seitsemän ihanaa rapsuteltavaa koiraa, joista kaksi olivat myös
Kennelliiton kaverikoiria. Aluksi ohjaajat
saivat esitellä koiransa ja nuorille ohjeistettiin, miten koiraa kuuluu lähestyä oikeaoppisesti. Sen jälkeen nuoret pääsivät
ryhmissä rapsuttelemaan koiria, tekemään
temppuja koirien kanssa, osallistumaan
koirarotuvisaan, piirtämään koiria sekä tietenkin juttelemaan koirista ohjaajien kanssa.
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Tapahtuma oli oikein onnistunut! Tulemme varmasti jatkossakin mahdollisuuksien mukaan järjestämään vastaavia
tapahtumia koirattomille nuorille. On tärkeää, että myös koiraton nuori saa kokea
koiraharrastuksen ilon.
Kiitos osallistujille!
P.S. Tiesithän, että nuorisojaoston tapahtumiin ja lajikokeiluihin voit kysyä meiltä tarvittaessa myös lainakoiraa, mikäli sinulla ei
ole omaa koiraa.

Teksti:
Kuvat:

Elina Kollanus
Maria Forsström
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VUODEN NUORI KOIRAHARRASTAJA 2019

TOKOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

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

facebook.com/tokohskp/

Vuoden 2020 piirinmestaruustottelevaisuuskoe peruttu!
Nuorten koirien tokoringin haku on alkanut.
Hakemukset osoitteeseen tokohskp@gmail.com
Haku päättyy 27.7.2020
Näyttökoe elokuussa, seuraa FB/Tottelevaisuusjaosto (sinne piakkoin tietoa)
Helsingin seudun kennelpiirin nuorisojaosto valitsi vuoden 2019 nuoreksi
koiraharrastajaksi Helsinkiläisen Sara
Sohlmanin. Tässä Saran esittely:
Hei! Olen Sara Sohlman, tänä vuonna 16
vuotta täyttävä nuori Helsingistä.
Pitkän kinuamisen jälkeen ensimmäinen
koiramme saapui meille 2015 helmikuussa,
Länsigöötanmaanpystykorva Isa (Calawan
Isabella). Siinä vaiheessa ja niin nuorena
en ollut kovinkaan kiinnostunut harrastamisesta, koska en tiennytkään siltä paljoa.
Siinä vaiheessa Isan tehtävä oli vain olla
perheenjäsen ja ystäväni.
Vuonna 2017, syntymäpäivänäni, perheeseemme saapui toinen Länsigöötanmaanpystykorva, Yngve (Maiskis Albuster).
Yngven ollessa alle vuoden ikäinen, mie-
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lenkiintoni agilityyn alkoi kasvaa, ja lopulta
ilmoittauduimme kurssille. Siinä vaiheessa
minulla ei ollut mitään hajua, miten iso
osa koiraharrastamisesta tuli elämässäni.
Yngve on alusta asti ollut mitä parhain harrastuskaveri, enkä voisi toivoa parempaa.
Kärsivällinen, fiksu ja rauhallinen koira, joka
tekee aina parhaansa.
Koirani täyttää vasta 3 vuotta syksyllä,
ja olemme jo päässeet kisaamaan agilityn
ykkösluokkaan, olemme harrastaneet lajia
vuoden päivät. Siitä on kuitenkin tullut iso
ja tärkeä osa elämääni, ja olen koirani ansioista kasvanut ihmisenä. Koiraharrastus on
parasta mitä tiedän ja olen onnekas, että
saan kutsua itseäni koiraharrastajaksi.
Kiitos!

Sara
HSKP Tiedote 2 • 2020

Tottelevaisuuskokeen suoritus- ja arvosteluohjeet tulevat voimaan vuonna
2021 (tarkempi ajankohta vielä auki)
Tokokoira- ja rallytoko Vuoden koirien jutut seuraavassa lehdessä.

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.
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VUODEN 2019 RALLYTOKOKILPAILUN VOITTAJAT
RAILA TERÄVÄ JA BORDERCOLLIE WHIMSY
Whimsyn (FI TVA, FI RTVA Piggyland´s Imperial Dry) kanssa aloitimme rallytokon harrastamisen rotuyhdistyksen viikonloppukurssilla vuonna 2016. Hauska laji vei mennessään,
treenaaminen ja kisaaminen oli meistä molemmista mukavaa yhdessä tekemistä. Rallytokon yksi hauskuus piilee siinä, että koira ei voi olettaa seuraavaa tehtävää, vaan sen
tulee oikeasti katsoa ja kuunnella, mitä ohjaaja siltä pyytää. Ohjaajalle mukavaa haastetta
tuo se, miten olla selkeä ja johdonmukainen käskyissä, käsimerkeissä ja niissä pienissä
vartaloavuissa, joita rallytokossa saa käyttää.
Vuoden 2019 tavoitteena rallytokossa meillä Whimsyn kanssa oli tulosvarmuuden saavuttaminen sekä tietysti pääsy lajin SM-kisoihin. Tässä onnistuimmekin melko kivasti ja
esimerkiksi valiotason (vähintään 95 pistettä) ratoja oli vuoden suorituksista noin puolet
ja yli 90 pistettä saavutimme noin 80 % kisoista. Tärkeintä on tietenkin, että meillä on siellä
kisoissa yhdessä tosi nastaa! Ihan paras harrastuskaveri Whimsy, toivottavasti saamme
jatkaa tätäkin hauskaa harrastusta yhdessä vielä monta vuotta!

Raila
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Bordercollie “Whimsy” Piggyland`s Imperial Dry
Kuvat: Raija Theocharous

Ihanaa

kesää!

ESTD 2007

TERRIERIJAOSTO

SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO

Varapuheenjohtaja
• Christa Ahlbom,
Skotlanninterrierikerho ry
christa.ahlbom@elisanet.fi

Muut jäsenet
Paula Polvinen, Lakelandinterrierit ry
Hanna Granlund, Skyenterrierikerho ry
Eija Jantunen,
Englanninkääpiöterrierit ry
Johanna Nykyri, Walesinterrierikerho
ry
Jenni Suojasto, Cesky-kerho
Tanja Köykkä, Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry

Sihteeri
• Suvi Kuivanen,
Suomen Bedlingtonkerho ry
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi

Terrierijaoston edustaja Kennelpiirin
hallituksessa
Anne Eriksson
040 561 4589
anne.eriksson@elisanet.fi

Puheenjohtaja
• Jaakko Stenroos,
Lakelandinterrierit ry
050 379 9909
ulla.jaska@kolumbus.fi

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 (hallituksen ulkopuol.)
• Jaana Tunturi,
Suomen Bedlingtonkerho ry
jaana.tunturi@gmail.com

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

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

PALVELUSKOIRAJAOSTO

www.facebook.com/hskptj/

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

Paljon onnea!
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry onnittelee
Eija Kemiläistä merkkipäivän johdosta.

Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com
Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com
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hskp.net/jaostot/palveluskoirajaosto
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METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

• Kennelpiiri tiedottaa •

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

hskp.net/jaostot/
metsastyskoirajaosto



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.

Paljon onnea!
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry onnittelee
Harri Värettä merkkipäivän johdosta.

Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat edustettuina Kennelpiirin eri jaostojen toiminnassa.
Toiminta on avointa kaikille jäsenyhdistyksille.
Lisää tietoa jaostojen toiminnasta saa jaostojen
sihteereiltä ja Kennelpiirin kotisivuilta. •••

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

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto
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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.

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

HSKP Tiedote 2 • 2020

HALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT
Tarkentuvat vuosikokouksen jälkeen uuden
hallituksen kokoonnuttua. • Muutokset mahdollisia, tarkista 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, 24.-25.10.2020
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 2 • 2020

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2020 Madrid, Espanja
17.–20.12.2020
Maailman voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.-3.10.2021
Maailman voittaja 2022 Brasilia
Pohjoismaiden Voittaja
Pohjoismaiden Voittaja 2020,
Herning, Tanska 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

HSKP Tiedote 2 • 2020

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 2 • 2020

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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• Kennelpiiri tiedottaa •
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 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
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.
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• 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
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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Rotukoirakävely 2020
30.8.2020 klo 14
helsinki, vaasa, seinäjoki, lahti, tampere
Rotukoirakävely on neljättä kertaa järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma. Se järjestetään
viidellä paikkakunnalla samanaikaisesti. Tapahtuman tuotto menee tänä vuonna lyhentämättömänä InnoMediDogs ry:n kipukoirakoulutuksen tukemiseen. Rotukoirakävelyn järjestää
Ladies Kennel Club ry ja Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry.
Lähde koirasi kanssa mukaan hyvän mielen tapahtumaan!
Lahjoitustilinumero: FI51 1432 5000 1114 06/Ladies Kennel Club viitenumero 2244.
Myös paikan päällä voit tukea kipukoirakoulutusta!

Rotukoirakävely 2020
Seuraa tapahtuman Facebooksivua ja kutsu ystäväsi myös
mukaan!

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 tuottamien 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® Puppyruokavalion, annat sille vahvan perustan upeaan
elämään.
Lisätietoa: royalcanin.com/fi
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