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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Covidin lisäksi kevään yhtenä puheenaiheena on ollut eläinten kohtelu. Keskustelun
käynnisti Oikeutta eläimille -järjestön kuvaamat videoklipit suojelukoiraharrastuksen koulutuspäivistä. Treeneissä käytettiin
raakuutta ja eläinsuojelulakia rikkovia keinoja. Rikostutkinta on meneillään. Palveluskoiraliitto ja Kennelliitto reagoivat järjestämällä koulutusta toimihenkilöille ja tulossa
on muun muassa eettinen verkkokurssi.
Surullinen ja jotenkin käsittämätön ilmiö. Tiedämme, että koira ei opi rankaisuista ja videoilla näkynyt koirien erittäin
epäreilu kohtelu herättää varmasti kaikissa
tunteen ”en halua toimia noin ja en halua
jotta koiraani kohdellaan aggressiivisesti
ja mielivaltaisesti”. Kouluttamisen perusta tulee olla positiivinen vahvistaminen.
Eettinen omatunto toivottavasti varmistaa
jatkossa, jotta koirilla on oikeus hyvään
kohteluun, valitsemme kouluttajat, jotka
kunnioittavat eläinten oikeuksia ja rohkeasti
puutumme huonoon kohteluun. Tämä koskee tietenkin muutakin kuin harrastamista.

Vuoden 2021 hyväntekeväisyyskohteeksemme hallitus valitsi Ressu-toiminnan
(koira-avusteinen lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta). Piirin match show pidetään 5.8.2021 ja sen tuotto menee Ressu-toiminnalle. Tulkaa joukolla mukaan!
Piirin kesän päätapahtuma on Royal Canin
näyttely 11.-12.9.2021.
Pitkään odotettu kehätoimitsijakurssi toteutetaan syksyllä 2021 (toteutus ainakin
osittain verkossa).
Innovaatio-tapahtuma
on
tulossa
9.10.2021. Sen ohjelmaa suunnitellaan parhaillaan. Tapahtuma pidetään pääkaupunkiseudulla ja suunnittelemme mahdollisuutta
osallistua myös etänä. Ideoita tapahtumaan
saa lähettää!
Myös kennelpiirin jaostot järjestävät kaikenlaista kivaa. Mitä se voisi olla juuri sinulle? Kerro ja tule mukaan koirasi kanssa.
Loppuun hauska poiminta koiraan liittyvästä tutkitusta tiedosta: Koira osaa nauraa ja koirankielellä pentujen välinen
ärinä on naurua.

Hallituksen osalta valmistelemme kesää ja
toivomme, jotta koiraharrastusta pystytään
turvallisesti covidin varjossa tekemään.
Vuosikokous pidettiin teamsin välityksellä. Kiitos kokouksen puheenjohtajalle Vesa
Lehtoselle! Kiitos myös piirin pitkäaikaiselle sihteerille Hanna Leppälälle! Uutena
jäsenenä hallitukseen saimme Erno Aholammin, tervetuloa! Vuosikokouksessa päätimme, että edellisen vuoden tapaan emme
peri jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksua vuonna
2021 covidin vuoksi.

Kun telmivä koira urahtelee ihmiselle tai toiselle koiralle, se ei ole uhittelua
vaan aivan päinvastoin, sanovat yhdysvaltalaisen UCLAn yliopiston tutkijat.
Bioacoustics-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koira kertoo ääntelyllään, että
leikkiähän tämä vain on, ei tässä aiota tosissaan kurkkuun käydä. Niinpä toisellakaan ei
ole rajuksikaan yltyvässä leikissä syytä todelliseen aggressioon (YLE-uutiset 22.5.2021).
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Kaikille ihanaa ja turvallisista kesää! Olkoon se sitten touhua tai rauhoittumista mökillä
laiturin nokassa. Oheisessa kuvassa on lupaus kesästä. Kuva Haukilahden uimarannalta.

Pirkko
Tiedäthän, että piirin Tiedote löytyy myös
sähköisessä muodossa piirin sivuilta:
https://www.kennelpiiri.fi/helsingin-seutu/
kennelpiiri/tiedote
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Vuosikokouksen 2021 pöytäkirja
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Keskiviikko 31. maaliskuuta 2021 klo 18.00

Paikka:

Ruusutorpanpuisto 2, Espoo / Google Meet etäkokous

Vuosikokouksen 2021 pöytäkirja

2/2

12. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma
Piirin puheenjohtaja esitti kokoukselle toimintasuunnitelman pääpiirteittäin. Pyritään järjestämään erilaisia
tapahtumia ja koulutuksia covid-tilanteen niin salliessa ja covid-rajoitusten mukaisesti. Hyväksyttiin
toimintasuunnitelma tilivuodelle 2021.

HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry

13. Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio
Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio sisältää jäsenmaksutuottoja vuodelle 2021. Kokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, ettei vuodelta 2021 peritä jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuja. Hyväksyttiin talousarvio
ilman jäsenmaksutuottoja. Tällä hetkellä ei ole olemassa parempaa arviota vuoden 2021 toiminnasta ja sen
vaikutuksesta piirin talouteen.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pirkko Bellaoui avasi kokouksen klo 18.04 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

14. Uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle
Kennelpiirin puheenjohtaja kaudella 2020 - 2021 on Pirkko Bellaoui
Kennelpiirin hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle kaudeksi 2021 - 2023 seuraavat: Pirkko-Liisa
Marttinen, Kati Rautakorpi, Lauri Rostedt ja Erno Aholammi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Lehtonen ja kokouksen sihteeriksi Pia Kivistö.
3. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijoiden käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
Valtakirjan esittäneitä yhdistyksiä oli 21 ja niiden käytettävissä oleva äänimäärä 96 ääntä.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse 16.3.2021. Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle
kutsutuksi ja sen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

15. Kahden tilin-/toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
Vuoden 2021 tilintarkastajaksi valittiin HT Timo Kervinen/Orange Audit Oy ja varatilintarkastajaksi Perttu
Mettomäki.
Vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Lörman-Lindström ja varatoiminnantarkastajaksi Pauli
Halonen.

5. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi numerointi korjattuna.

16. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita kokouskutsussa mainittuja asioita.

6. Ääntenlaskijoiden valitseminen
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Leppälä ja Dmitry Poletaev.

17. Asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa
Kokouksessa ei ilmaantunut muita asioita, joista olisi haluttu keskustella.

7. Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peppi Vilén ja Marjatta Pailinna-Rosenlöf.

18. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Vesa Lehtonen päätti kokouksen klo 19.05.

8. Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, toiminnan-/tilintarkastajien lausunnot ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen pääpiirteittäin kokouksen osanottajille.
Hyväksyttiin toimintakertomus tilivuodelta 2020.
Kennelpiirin tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2020 hyväksyttiin muuttamattomina.
Piirin puheenjohtaja luki kokoukselle tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomukset pääpiirteittäin. Niissä ei
ollut huomautettavaa.
Vuosikokous vahvisti Helsingin Seudun kennelpiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Vakuudeksi

Vesa Lehtonen
Puheenjohtaja

Pia Kivistö
Sihteeri

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
Vuosikokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden toiminta- ja tilikaudelta 2020.
10. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
Päätettiin jatkaa aiempaa käytäntöä, minkä mukaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Rahastonhoitajalle maksetaan tilitoimiston laskun mukaan. Sihteerille maksetaan 1.000 euroa vuodessa
11. Jäsenmaksun määrääminen
Kennelpiirin hallitus ehdotti vuosikokoukselle, ettei vuodelta 2021 peritä jäsenmaksua lainkaan covid-19
pandemian haitatessa suuresti kaikkea koirayhdistysten toimintaa.
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen: vuodelta 2021 ei peritä jäsenmaksua lainkaan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a98be8fe-480d-40fd-b537-b872ef9ae277
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Olemme tarkastaneet Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n vuosikokouksen 31.3.2021 pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulun mukaiseksi.

Peppi Vilén
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Pailinna-Rosenlöf
pöytäkirjantarkastaja

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
www.vismasign.com
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VUODEN 2020
KOIRAYSTÄVÄLLINEN TAHO
Vuoden 2020 koiraystävälliseksi tahoksi nimettiin Helsingin poliisilaitos ja sen eläinrikoksia tutkiva ryhmä. Yksikkö on tehnyt
arvokasta työtä lemmikkieläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä estänyt ja vähentänyt koiriin kohdistuvia rikoksia. Se on
tiedottanut aktiivisesti ja yksittäiset henkilöt
ovat pystyneet suoraan antamaan vihjeitä
havaitsemistaan koirien laiminlyönnistä tai
mahdollisista eläinrikoksista (esimerkiksi
pentutehtailu). Se on aktiivisesti puuttunut
myös laittomaan eläinten maahantuontiin.
Eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa on päästy paljon eteenpäin. Prosessit ja hyvät käytänteet ovat kehittyneet ja
yhteistoiminta muun muassa valvontaeläinlääkäreiden ja syyttäjien kanssa on
mutkatonta ja aktiivista. Tälle työlle on selkeästi ollut ”tilausta” ja tekemämme työ on
ollut siivittämässä eläinrikosten tutkintaa
parempaan suuntaan muuallakin Suomessa. Yhteistyötä on tehty muidenkin poliisipiirien kanssa. Työ jatkuu ja sitä riittää.
Kehittämistäkin vielä löytyy, toteaa tutkinnanjohtaja rikoskomisario Anne Hietala.
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Lue lisää:
Helsingin poliisin rikostutkinnan blogissa
kirjoitetaan pääkaupungin ajankohtaisista
rikostapauksista ja -ilmiöistä, rikostutkinnan arjesta sekä tuodaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun rikostutkinnan näkökulmia.

Eläinrikoksia tutkiva ryhmä
kuuluu Rikostutkintayksikköön, ja tämän ryhmän nimi
on Yleisvaarallisten rikosten
tutkintaryhmä.
Yleisvaarallisten rikosten
tutkintaryhmässä tutkitaan
siten myös eläimiin kohdistuvat
rikokset, joiden tutkintaan on
varattu kaksi rikostutkijaa.

HSKP Tiedote 2 • 2021

UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEN
ESITTELY, ERNO AHOLAMMI
Olen 46-vuotias hirvikoiraharrastaja ItäHelsingin Kivikosta. Oma koiraharrastus alkoi metsästyksen kautta, joka innosti hankkimaan oman hirvikoiran. Itselläni sydäntä
lähellä onkin suurriistan metsästys koirien
kanssa. En siis kasvata koiria, vielä, vaan
harrastan niiden kanssa.
Perheeseen kuuluu tällä hetkellä vaimon
ja tyttären lisäksi kaksi kerrostalossa asuvaa
harmaata norjanhirvikoiraa, Rymy ja Retu.
Monet olivat epäuskoisia aluksi, että kuinkas se hirvikoira soveltuu kaupunkiin ja kerrostaloon, mutta hyvin on pärjätty sekä kotona että metsässä. Vanhempi on KVA&MVA
ja nuoremman ”TET-jakso” alkanee ensi
syksynä. Tavoitteena on osallistua myös
nuoremman kanssa ”missikisoihin”, kunhan
hieman penikka äijistyy iän myötä.
Olen aktiivinen myös koirien yhdistystoiminnassa. Olen jo usean vuoden ajan ollut
Helsingin Kennelkerhon varapuheenjohtaja,
sekä ollut aktiivisesti mukana järjestämässä
alueen hirvenhaukkukokeita. Tänäkin vuonna meillä olisi järjestettävänä harmaiden
urosten SM-haukut syksyllä yhdessä Uudenmaan kanssa. Samoissa talkoomerkeissä on myös Royal Canin -näyttelyt tulleet
tutuiksi jo usean vuoden ajalta. Minä olen
se ”täyteläisempi kaveri”, joka on aina tuomassa sekä noutamassa näyttelykamoja Royalissa.
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Rodunomaiset käyttökokeet ovat sydäntäni lähellä metsästyskoirien osalta, mutta
uskon vahvasti, että näyttelyaktiivisuuden
lisääminen myös metsästyskoirilla palvelisi niiden jalostusta tulevaisuudessa. Hyvin
metsässä toimiva koira ja hyvännäköinen
metsästyskoira eivät ole toisiaan poissulkevia ominaisuuksia. Ehkä hieman haasteellisimpia vain yhdistää yhteen koiraan.
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ROYAL CANIN
DOG SHOW

Näyttely on siirretty järjestettäväksi 11.-12.9.2021.
Kotisivut https://www.showlink.fi/shows/royalcaninshow2021/
Seuraathan näyttelyn ja kennelpiirin kotisivuja, joilla tarvittaessa
tiedotetaan näyttelyn mahdollisista muutoksista.

HT 42d – ainutlaatuinen tuote
ainutlaatuisiin tarpeisiin

Teksti: Royal Canin viestintä

ROYAL CANIN® HT 42d on ainutlaatuinen tuote, joka tukee jalostusnartun
elimistön toimintaa kiiman aikana ja tiineyden ensimmäisessä vaiheessa.
NARTUN TIINEYDEN VAIHEET
Narttukoiran tiineys kestää keskimäärin 63
päivää, ja se voidaan jakaa kahteen vaiheeseen.
Ensimmäisen vaiheen aikana, tiineyden 42.
päivään asti, nartun energiantarpeessa tai
painossa ei tapahdu merkittävää muutosta. Tässä
vaiheessa nartulle annetaan laadukasta ruokaa,
jonka energiapitoisuus on mukautettu tukemaan
ihannepainon säilymistä. Tiineyden toinen vaihe
alkaa 42. vuorokauden tienoilla, ja vasta silloin
nartun energiantarve ja paino lähtevät nousuun.
Yli 70 % sikiöiden kasvusta tapahtuu tiineyden
toisen vaiheen aikana.
Nartun paino nousee tiineyden aikana
keskimäärin 15–25 % ja palautuu normaaliksi
miltei heti pentujen synnyttyä. Tiineen nartun
painon nousu johtuu siis pääosin sikiöiden
painosta, eikä koiralle kerry tiineyden aikana
merkittävää rasvavarastoa kuten kissaemolle.

Innovaatio-päivä
järjestetään 9.10.2021!
Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin!

10

HSKP Tiedote 2 • 2021

RUOKINNAN MERKITYS KIIMAN JA TIINEYDEN
AIKANA
Nartun tiineysajan ravinnolla on suuri merkitys
vastasyntyneiden pentujen kehitykselle ja
elinvoimaisuudelle. Täysipainoinen ja laadukas

ruoka takaa parhaat mahdolliset lähtökohdat
sekä nartulle että pennuille. HT 42d on täysrehu
jalostusnartuille
kiiman
ensimmäisestä
päivästä tiineyden 42. päivään saakka. Ruoan
energiapitoisuus on mukautettu tukemaan nartun
ihannepainon säilymistä. Ruoan sisältämät
ravintoaineet voivat vaikuttaa suotuisasti nartun
lisääntymisterveyteen ja pentujen kehitykseen.

Tuotetta
saatavilla
Royal Canin PROverkkokaupasta

Mitä nimi HT 42d tarkoittaa?

Ruoan nimi HT 42d saattaa kuulostaa
kummalliselta. ”HT” tulee englannin kielen
sanasta ”heat”, joka tarkoittaa kiimaa. ”42d”
(d=day, päivä) viittaa siihen, että ruoka on
suunniteltu käytettäväksi tiineyden 42. päivään
asti – HT 42d -nimen merkitys on siis: kiiman
ensimmäisestä päivästä tiineyden 42. päivään
saakka.

PAINOPISTE PAINONHALLINNASSA
Jalostusnartun ihannepainon ja kehonkunnon
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ihmisellä
ja monella muullakin lajilla ylipaino heikentää
hedelmällisyyttä, ja saman voidaan olettaa
koskevan myös koiria. Pitkään luultiin, että
rasvakudos on kuollutta kudosta, mutta nykyään
tiedetään asian olevan toisin
Rasvakudos erittää erilaisia hormoneja,
kuten leptiiniä eli kylläisyyshormonia, joka
puolestaan saattaa vaikuttaa negatiivisesti
hormonien
eritykseen
hypotalamuksessa.
Hypotalamus tuottaa monenlaisia hormoneja,
jotka liittyvät muun muassa lisääntymiseen.
Rasvakudoksen suuri määrä elimistössä saattaa
siis heikentää narttukoiran hedelmällisyyttä ja
lisääntymiskykyä. Useat tutkimukset osoittavat,
että nartun korkea rasvaprosentti tiineyden
aikana lisää alttiutta synnytyskomplikaatioille.
Yksi syy tähän on se, että rasva varastoituu
lihasten
päälle
ja
heikentää
lihasten
supistumiskykyä. Ylipainoisen narttukoiran
kohtu ei välttämättä pysty supistelemaan
riittävän tehokkaasti, jolloin saatetaan joutua
turvautumaan keisarinleikkaukseen. Ylipaino

lisää myös nukutukseen liittyviä riskejä. Kaikilta
osin on siis suotavaa pyrkiä ylläpitämään
jalostusnartun ihannepainoa aina tiineyden
viimeiseen kolmannekseen asti. Vasta silloin
nartun energiantarve ja paino alkavat nousta.
KIIMAN JA TIINEYDEN KANNALTA TÄRKEITÄ
RAVINTOAINEITA
HT 42d on ainutlaatuinen tuote, joka tukee
jalostusnartun elimistön toimintaa kiiman
aikana ja tiineyden ensimmäisessä vaiheessa.
Tiettyjen ravintoaineiden on todettu vaikuttavan
merkittävästi lisääntymiskykyyn ja sikiöiden
kehitykseen. HT 42d -ruoan koostumuksessa
tämä on otettu huomioon lisäämällä foolihappoa,
beetakaroteenia ja omega-3-rasvahappoja.
B-vitamiineihin lukeutuvan foolihapon saanti
on kiiman ja tiineyden aikana erityisen tärkeää.
Foolihappo vaikuttaa DNA:n kehittymiseen,
ja foolihapon tarve kasvaa etenkin tiineyden
ensimmäisen vaiheen aikana. Tutkimukset
viittaavat myös siihen, että foolihapon runsas
saanti tiineyden alkuvaiheessa voi pienentää
koiranpentujen
kitalakihalkion
riskiä.

Beetakaroteeni
esiasteena.

toimii

koiralla

A-vitamiinin ja
kehonkunnon
säilyttämisestä.
Ruoan
annoskokoa ei tarvitse suurentaa ennen
42. tiineyspäivää. Vasta sen jälkeen nartun
Beetakaroteeni on antioksidantti, joka voi vaikuttaa energiantarve kasvaa ja on aika vaihtaa käyttöön
suotuisasti tiineyden kannalta välttämättömän energiatiheämpi ruoka. ROYAL CANIN® Starter
keltarauhashormonin
tuotantoon.
Lisäksi -sarjan tuotteet on mukautettu narttukoiran
beetakaroteeni suojaa kohdussa kehittyviä sikiöitä tarpeisiin tiineyden loppuvaiheessa ja imetyksen
vapailta radikaaleilta.
aikana.
HT 42d sisältää suuret pitoisuudet omega3-rasvahappoja EPA:a ja DHA:ta. Näiden
rasvahappojen lisäsaanti tiineyden ja imetyksen
aikana on tärkeää pentujen näköaistin,
oppimiskyvyn ja muistin kehittymisen kannalta.
JALOSTUSNARTUN LISÄÄNTYMISTERVEYDEN
TUEKSI
HT 42d tukee jalostusnartun elimistön toimintaa
kiiman aikana ja tiineyden ensimmäisessä
vaiheessa. Muista huolehtia nartun ihannepainon

KASVATTAJA, LIITY PRO-JÄSENEKSI:
Hae jäsenyyttä täyttämällä hakemuslomake osoitteessa: www.royalcanin.fi/pro-jäseneksi
www.royalcanin.com/fi

Helsingin Vinttikoirakerho ry vuokraa
Vinttikoirakeskuksen kerhorakennuksia
yhdistysten, yhteisöjen sekä yritysten käyttöön.
Alueella on kaksi kerhorakennusta, jotka
soveltuvat mainiosti esim. kokousten, luentojen
tai kurssien järjestämiseen.
Suurempaan kerhotaloon mahtuu max. 50
henkeä istumaan.
Käytössä peruskokoustekniikka: videotykki,
nelipisteaudiojärjestelmä ja tv.
Keittiössä käytettävissä mm. kahvin- ja vedenkeittimet, liesi ja jääkaappi.
Esimerkkihintoja:
•
Kokous kesto 2 tuntia 70€ (sis. alv)
•
Ei kaupallinen luento tai kurssi 150€/päivä
(sis. alv)
Vinttikoirakeskuksen vieressä on parkkialue ja
alueelle on hyvät julkisen liikenteen yhteydet.
Kysy lisää: hvkvaraukset@gmail.com
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Alkoholi
Alkoholi ei missään nimessä sovi lemmikeille, joten juhlien tuoksinassa pullot ja tölkit on
pidettävä eläinten ulottumattomissa.

Myös nämä ovat lemmikeille haitallisia
Tomaatin lehdet
Vihannekset ovat usein koirille turvallista naposteltavaa. Tomaatin vihreät lehdet ja muut
kasvinosat sen sijaan saattavat aiheuttaa lemmikille myrkytyksen. Tämä on syytä muistaa
erityisesti silloin, jos omistaja itse kasvattaa tomaatteja esimerkiksi pihalla tai parvekkeella.

Nämä kesäherkut eivät sovi lemmikille
Maissi
Maissintähkän kova keskiosa on yksi tavallisimpia koiran suolistoon juuttuvia vierasesineitä kesäaikaan. Se voi olla huonolla tuurilla hengenvaarallinen, jos koiran suoli puhkeaa
tukoksen vuoksi. Maissia nauttivan koiranomistajan on syytä olla tarkkana, ettei keskiosa
joudu lemmikin suuhun.
Jäätelö
Monet koirat ja kissat ovat laktoosi-intolerantteja, joten etenkin isompi määrä jäätelöä voi
aiheuttaa lemmikille ripulia.
Grilliruoka (makkara, luut)
Makkarat ovat suolaisia ja joskus voimakkaasti maustettuja, joten ne sopivat koiralle korkeintaan pieninä makupaloina. Luut puolestaan eivät sula kunnolla, joten ne voivat juuttua
ruuansulatuskanavaan ja aiheuttaa ummetusta ja vatsakipuja. Esimerkiksi porsaan luut ja
muut terävät luut voivat puhkaista koiran suolen.
Grillivartaat ja ruokien pakkaukset
Grillivartaat ja ruokien pakkaukset saattavat aiheuttaa koiralle suolitukoksen. Terävät vartaat voivat aiheuttaa vakaviakin vammoja puhkaistessaan suolen tai mahalaukun seinämän
ja mahdollisesti muitakin vatsaontelon elimiä. Etenkin, jos vartaisiin tai pakkauksiin on
jäänyt marinadia tai lihasnestettä joka saattaa houkutella koiraa, on roskat muistettava korjata pois huolellisesti.
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Myrkylliset marjat
On harvinaista mutta mahdollista, että lemmikki syö luonnossa myrkyllisiä marjoja, esimerkiksi kieloja tai näsiää. Loppukesällä koira saattaa syödä myös myrkyllisiä sieniä, joten
lemmikin kanssa metsässä liikkuessa on syytä olla tarkkana.

Näistä kesäherkuista lemmikkikin tykkää
Kissat ja koirat ovat ruokailunsa suhteen melko konservatiivisia, ja ne voivat yleensä parhaiten, kun ruokintaa ei juuri muuteta.
Kala
Kala on useimmiten lemmikeille hyvää ruokaa. Raaka järvikala voi kuitenkin huonolla tuurilla tartuttaa lemmikkiin lapamadon, joten kala kannattaa mieluiten antaa eläimelle kypsänä.
Marjat
Monet koirat syövät mielellään marjoja suoraan maasta tai pensaasta. Joillekin etenkin
isompi määrä kerrallaan syötynä voi kuitenkin aiheuttaa ripulia. Nyrkkisääntönä voidaan
todeta, että viinirypäleitä lukuun ottamatta ihmisille turvalliset marjat ovat turvallisia myös
lemmikeille.
Söikö lemmikki jotain sopimatonta? Toimi näin!
Jos epäilet lemmikkisi syöneen jotain myrkyllistä tai sellaista, joka voi juuttua sen suolistoon, on hyvä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Näin eläinlääkäri osaa antaa lemmikille
tapauskohtaisesti sopivimmat ohjeet.
Lähde: Evidensia
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Helsingin Seudun Kennelpiiri
onnittelee
HVK 60 vuotta 1961–2021
Helsingin Vinttikoirakerho ry:n perusti joukko innokkaita helsinkiläisiä vinttikoiraharrastajia vuonna 1961. Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus Helsingin Tuomarinkylässä on
ollut HVK:n toiminnan keskipiste vuodesta 1981.
Ensimmäiset kilpailut
juostiin vinttikoiraradalla kesällä 1983.
Kerhorakennukset ja
vinttikoirarata ympäröivine alueineen on
rakennettu pääasiassa
talkootöinä. Tämän
päivän HVK on vireä
ja aikaansa seuraava
yhdistys, joka kulkee
perustamisajatuksensa
viitoittamaa tietä.
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NUORISOTOIMINTA HELSINGIN
SEUDUN KENNELPIIRIN ALUEELLA
Olen Hilde Fredriksson ja toimin nuorisokoordinaattorina Helsingin seudun
kennelpiirin alueella. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että olen Kennelliiton luottamushenkilö ja koordinoin nuorisotoimintaa alueella. Olen vähän yli vuosi sitten kartoittanut
nuorisotoiminnan tilanteen kaikissa piirin
alueella olevissa yhdistyksissä. Harmikseni
sain huomata, että nuorisotoimintaa järjestetään hyvin vähän. Useimmissa seuroissa
tai yhdistyksissä nuoret ovat kyllä tervetulleita toimintaan, mutta lapsille ja nuorille
kohdennettua toimintaa ei juurikaan näytä
olevan. Yhdellä kädellä pystyy laskemaan
ne yhdistykset, joissa on erikseen nuorille
toimintaa esimerkiksi agilityn junnuryhmän
muodossa. Noin puolet seuroista vastasi
sähköpostiini, joten oletettavasti lopuilla ei
ole mitään toimintaa nuorille. Haastankin
kaikki yhdistykset nyt miettimään, miten he
voisivat tarjota nuorille toimintaa!
Helsingin seudun kennelpiirin alueella,
kuten muuallakin Suomessa on jo yli vuoden ajan suunniteltu, peruttu, pohdittu ja
järjestelty tapahtumia. Koronapandemia on
todella kääntänyt kaiken päälaelleen ja mielikuvitusta on saanut käyttää.
HSKP:n nuorisojaosto, jonka tehtävänä
on järjestää matalan kynnyksen toimintaa
koirista kiinnostuneille nuorille muun muassa lajitutustumispäivien muodossa, on
poikkeustilanteesta huolimatta ollut aktiivinen ja järjestänyt monipuolista toimintaa
myös koronapandemian aikana. Toiminta
on siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja on järjestetty erilaisia verkkoaktiviteetteja, kuten webinaareja. Nyt näyttää vihdoin siltä,
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että nuorisojaostokin pääsee järjestämään
toimintaa taas kasvotusten. Kesäkuussa on
esimerkiksi suunnitelmissa rauniokoiratoimintaan tutustuminen.
Kenneljuniorit ry on puolestaan toukokuusta lähtien jatkanut viikoittaisia junior
handler -treenejä, mikä on ilahduttavaa!
Koronapandemian takia treenit olivat tauolla yli vuoden. Kolmas nuorisotoimintaa
järjestävä yhdistys on Helsingin Agility
Urheilijat ry, jossa toimii oma junnuryhmä
nuorille ja he treenaavat yhdessä viikoittain.
Tietoa muista nuorisotoimintaa jatkuvasti
järjestävistä yhdistyksistä piirin alueella ei
ole kantautunut korviini.
Jos yhdistyksesi haluaa järjestää toimintaa
nuorille, ole rohkeasti yhteydessä minuun
esimerkiksi sähköpostitse niin katsotaan,
miten voin auttaa. Kartoitukseni yhteydessä
osalta yhdistyksistä, erityisesti PK-puolelta
sain ilahduttavasti vastauksena, että he auttavat mielellään nuorisojaostoa esimerkiksi
PK-lajien esittelyn muodossa tai ovat kiinnostuneita järjestämään jotakin nuorisotoimintaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin,
vaan viisaat päät yhdistämällä voimme yhdessä tarjota upeille nuorille toimintaa ja
saada jatkumoa koiraharrastuksille.
Vuoden aikana erityisesti koiranäyttelyharrastus on kärsinyt ja junior handler -kilpailut sen mukana. Kennelliiton nuorisotoimikunnassa käännettiin kivet ja kannot, kun
yritimme loppuun asti järjestää suomenmestaruusfinaalin vuodelle 2020. Lopulta jouduimme perumaan koko tapahtuman, sillä
emme pystyneet mitenkään toteuttamaan
osakilpailuihin perustuvaa valintaproses-
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”Tutustu terriereihin” -päivä
kuva: Hilde Fredriksson
sia. Tämä oli erityisen harmittava tilanne
niille, jotka kilpailivat viimeistä vuottaan
junior handler -lajissa. Viimeinen vuosi, eli
kun nuori täyttää 17, on yleensä erityisen
muistorikas. Nyt monelta jäi mahdollisuus
kilpailla täysillä koko vuosi, SM-osakilpailuvoitot eivät lopulta oikeuttaneetkaan SMfinaaliin osallistumiseen ja yleinen harmitus
on ollut kova. Noin kymmenen kisaajaa, eli
puolet finaalin osallistujamäärästä ehtivät
lunastaneet paikan finaaliin; heille lähetettiin lopulta muistamislahja postitse.
Helsingin seudun kennelpiirissä onnistuimme kuitenkin viime vuoden syyskuussa pitämään junior handler -kilpailut Royal
Canin Show:n yhteydessä. Nuorisojaosto
on joka vuosi yhdessä Kenneljuniorit ry:n
kanssa järjestämässä kyseistä näyttelyä, eli
mukana kokoamassa ja purkamassa ja tietenkin paikan päällä erilaisissa tehtävissä.
Molempina päivinä kisasi noin 20 nuorta,
mikä johtui varmasti siitä, että koronapan-
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demian takia oltiin vähän varovaisempia.
Toki samana viikonloppuna järjestettiin
myös Porvoon näyttely, johon puolet mahdollisista kisaajista osallistui. Kuten joka
vuosi, nuorisojaosto oli vastuussa junior
handler -kilpailun tuomarien valinnasta ja
kaikista kyseisein kilpailun käytännön järjestelyistä. Kisat järjestetään jo rautaisella
ammattitaidolla ja hymysuin joka kerta.
Lauantaina avoimen kilpailun lisäksi ratkottiin piirinmestaruus, jonka voitti Janna
Lindqvist. Sunnuntaina järjestettiin SMosakilpailu, jonka voitti Ella Ruuni.
Tämä vuosi on alkanut harmittavan huonosti ja tätä kirjoittaessa joka päivä perutaan tulevia näyttelyitä. Kennelliiton nuoristotoimikunnan alaisessa JH-työryhmässä
siirrämme jatkuvasti osakilpailuja perutusta
näyttelystä toiseen ja piirinmestaruuskisatkin pitäisi jossain pitää. Osassa piireistä on
vain yksi, tai hyvin harva näyttely vuoden
aikana, jolloin piirinmestaruuskisan siirtäminen on osoittautunut hankalaksi. SM-
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osakilpailutkin pitäisi pitää jokaisen piirin
alueella.
Tänä vuonna myös osa näyttelyistä on
päättänyt olla järjestämättä junior handler
-kilpailua, mikä aiheuttaa hämmennystä.
Laji kuuluu koiranäyttelyihin, ja nuorten
huomioiminen on erityisen tärkeää. Säästäminen nuorten toiminnasta ei koskaan tuo
mitään hyvää. Jos haluamme, että koiraharrastus jatkuu, pitää nuorista pitää erityisen
hyvää huolta. Nuorten oman lajin kilpailun
järjestämättä jättäminen on helppo tulkita
arvostuksen puutteeksi.
Suomessa junior handler -lajin taso on
maailmanlaajuisesti huippuluokkaa, ja meillä on runsaasti aktiivisia harrastajia. Näistä

harrastajista tulee tulevaisuuden kasvattajia, koiranesittäjiä, ulkomuototuomareita,
yhdistyshenkilöitä, tapahtumajärjestäjiä ja
niin edelleen. Jos nyt viestimme, että emme
arvosta heitä, niin mitä jäljelle jää? Ei ainakaan tulevaisuuden järjestöaktiiveja. Meillä
on yhteinen vastuu tästä ja toivon että nuorille järjestetään jatkossa entistä enemmän
erilaista koiraharrastustoimintaa.
Lopuksi kliseinen, mutta tosi lause:
Nuorissa on tulevaisuus!
Teksti: Hilde Fredriksson,
hildemarie.fredriksson@gmail.com

KENNELPIIRI ONNITTELEE

Pirkko-Liisa Marttiselle
sydämelliset onnittelut
merkkipäivän johdosta!
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”Side oikeaan
koiraan on
maailman
kaikista
siteistä
kestävin.”

”Syy sille miksi
koiralla on niin
monta ystävää on,
että se paukuttaa
häntäänsä kielensä
sijaan.”
- Tuntematon -

”Se jolla ei ole ollut koiraa ei tiedä mitä
on rakastaa ja olla rakastettu.”
- Arthur Schopenhauer -

SKU
I
O
T KALAÖLJYN OMEGA-3-RASVATIE

HAPOT - RUOKAA VAI LÄÄKETTÄ?

Mikko Griinari1, PhD, Olini Oy
Lääketieteen isänä pidetyn Hippokrateen
käsitykset sairauksista ja niiden syistä
ovat jo aikaa sitten osoittautuneet vääriksi,
mutta yksi Hippokrateen nimeen yhdistetty
lausuma on jäänyt elämään. Perimätiedon
mukaan Hippokrates lausui: olkoon ruoka
lääkkeesi ja lääke ruokasi. Lausetta, tai ainakin sen alkuosaa on käytetty laajalti terveysvaikutteisten ravintotuotteiden markkinoinnissa.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tulkinta ruuan lääkkeellisistä
vaikutuksista on rajatumpi. EFSA tutkii ja
hyväksyy tutkimukseen perustuvia terveysväitteitä, mutta rajaa ne koskemaan terveyden ylläpitoa. Sairauden hoito ei kuulu
EFSA:n toimialaan ja sitä säätelevän ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o
1924/2001) piiriin. Vastaavasti viittaukset
rehun tai täydennysrehun käyttöön sairauden hoidossa kuuluvat rehulaissa kiellettyjen, terveyteen liittyvien väittämien piiriin.
Omega-3-rasvahappojen vaikutuksia elimistössä on tutkittu aktiivisesti jo yli 40
vuoden ajan. Omega-3-rasvahapot ovat
kiistatta eniten tutkittu rasvahappojen luokka. Vahvin tutkimusnäyttö ravinnon omega3-rasvahappojen hyödyistä liittyy sydän- ja
verisuonitautien vaaran vähentämiseen,
näiden sairauksien riskitekijöiden (veren
triglyseridit ja verenpaine) alentamiseen
sekä aivojen ja näkökyvyn kehityksen ja
toiminnan tukeen. Tutkimus näillä alueilla
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on tuottanut kalan syöntiä koskevia ravitsemussuosituksia ja ravinnon rasvahappotäydennyksiin liittyviä terveysväittämiä.
Omega-3 on tehokas apu nivelille
Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusta koirien nivelterveyteen on selvitetty
kahdeksassa tieteellisessä tutkimuksessa.
Yhtä lukuun ottamatta kalaöljylisän vaikutus on ollut selkeästi positiivinen. Näissä
tutkimuksissa koiran ruuan joukkoon lisätty
kalaöljy on parantanut koiran liikkuvuutta, vähentänyt kipulääkityksen tarvetta
sekä estänyt nivelkudoksia hajottavien
entsyymien muodostumista. Tutkimuksen
tulokset ovat siirtyneet laajasti käytännön
ruokintaan. Kalaöljyä on käytetty menestyksellisesti koirien nivelrikon hoidossa osana
sairauden monimuotoista hoitoa – huolimatta siitä, että sairauden hoito ei ole rehulain
mukainen ravintoaineen käyttötapa.
Koirilla tehdyt tutkimukset vakuuttivat
EU:n virkamiehet. Rehujen valmistusta ja
markkinointia koskevaan EU:n direktiiviin
kirjattiin asetus kalaöljyn omega-3-rasvahappojen ”erityisestä ravitsemuksellisesta
tarkoituksesta”. Asetuksen tekstissä todetaan, että koiran ruokintaan lisätyt omega3-rasvahapot ”tukevat koiran nivelten aineenvaihduntaa nivelrikon yhteydessä”.
Määritellessään, että omega-3-rasvahapoilla
on erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus
nivelrikkoa sairastavalla eläimellä, EU:n
rehuvirkamiehet menivät tulkinnassaan selvästi pidemmälle kuin ihmisten ravinnon
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Rasvahapot tulisi aina saada tuoreena. Metallipullo on kaikkein turvallisin pakkaus öljyille.
terveysväittämiä määrittelevät virkamiehet,
jotka pitäytyvät terveitä ihmisiä koskeviin
suosituksiin ja terveysväittämiin.
Ihmisiä koskevissa eurooppalaisissa terveysväittämissä todetaan, että kalaöljyn
omega-3-rasvahappojen näkökykyä, sydänterveyttä ja aivojen toimintaa ylläpitävät
vaikutukset saavutetaan 250–500 mg päiväannoksilla. Rehulain asetukseen liittyvä
suositus omega-3-täydennyksestä nivelrikkoa sairastavilla koirilla on painoon suhteutettuna helpostikin kymmenkertainen.
On perusteltua ihmetellä mistä tämä ero
johtuu.
Vaimenna tulehdus
Nivelrikko on tulehdussairaus. Sen hoidossa kalaöljyn terapeuttinen annos on huomat-
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tavan korkea verrattuna sydämen ja aivojen
normaalin toiminnan ylläpitoon suositeltuihin annoksiin. Ihmisillä tehtyihin kliinisiin
tutkimuksiin perustuen kalaöljyn omega3-rasvahappojen tulehdusta vaimentavan
annoksen on arvioitu olevan noin 10 kertaa suurempi kuin elimistön normaalin
toiminnan ylläpitoon suositellut omega3-annokset eli 2500–5000 mg/pv. Koirien
nivelrikkotutkimuksissa
omega-3-annos
(EPA + DHA) on vaihdellut 1800 – 2400
mg/pv välillä. Jatkuvassa käytössä omega3-rasvahappojen tulehdusta vaimentava
annos on todennäköisesti näitä tutkimuksissa käytettyjä annoksia pienempi, koska
tutkimukset ovat pääosin olleet lyhyempiä
(2–3 kk) kuin se aika, joka vaaditaan elimistön omega-3-rasvahappojen vakaan tilan
saavuttamiseen. Ihmisillä solujen EPA- ja
DHA-pitoisuuden vakaa tila saavutetaan 6
kuukaudessa (Katan ym. 1997).
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Ravinnon omega-3-rasvahappojen vaikutusta tulehdukseen on tarkasteltu lukuisissa
tutkimuksissa. Tieteellisen tutkimuksen tietokannoista löytyy yli 3000 viitettä tutkimuksiin hakusanoilla ’omega-3 fatty acid
inflammation’ (suom. omega-3-rasvahapot
tulehdus). Tutkimusnäyttö omega-3-rasvahappojen tulehdusta vaimentavista vaikutuksista ja niihin liittyvistä mekanismeista
on siis erittäin vahvaa. Omega-3-rasvahappojen vaikutus nähdään sekä kroonisen, matala-asteisen tulehduksen että sairauksiin,
kuten nivelrikkoon, liittyvän korkea-asteisen tulehduksen vaimentamisessa (Calder
2017).
Varmista kalaöljyn määrä ja laatu
Koiran ruokiin ja ravintolisiin (täydennysrehuihin) lisätään yhä useammin rasvaista kalaa tai kalaöljyä. Kuluttajat tunnistavat omega-3-rasvahapot ja pitävät niitä hyödyllisinä
ravinnon täydennyksinä. Jos omega-3-lisäyksellä pyritään vaikuttamaan elimistössä
vallitsevaan tulehdustilaan, ravintotuotteen
valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota
seuraaviin seikkoihin:
1) Riittävä omega-3-rasvahappojen
määrä
Edellä esitettyyn perustuen voidaan arvioida, että pitkäaikaisessa käytössä riittävä
omega-3 EPA + DHA määrä on 1400 mg/
pv (koira, 20 kg). Tämä määrä omega-3-rasvahappoja löytyy premium-luokan kuivamuonista ja terapeuttisista erikoisruuista
sekä kalaöljypohjaisista ravintoöljyistä. Lohiöljyn, viime vuosien ehkä suosituimman
rasvahappotäydennyksen, omega-3-pitoisuus on romahtanut kolmasosaan viimeisen
kymmenen vuoden aikana, koska lohille ei
enää syötetä juurikaan kalaöljyä. Näin ollen
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esim. 10 ml/pv annos lohiöljyä sisältää vain
600 mg EPA ja DHA-rasvahappoja. Lemmikin omistajille on myös tarjolla nivelravinteita ja jauhemaisia kalaöljyvalmisteita,
joista saadaan tyypillisesti vain nimellinen
määrä omega-3-rasvahappoja (10 – 100 mg/
päiväannos).
2) Kalaöljy hapettuu herkästi
Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat erittäin herkästi hapettuvia. Hapettunut rasva
on eläimille haitallista. Pentujen ruokinnassa hapettunut rasva on aiheuttanut kehityshäiriöitä (Turek ym. 2003). Pitkäaikainen
altistuminen hapettuneille ravintorasvoille
kuormittaa myös aikuisen koiran elimistöä.
Tämä koskee erityisesti sairaita ja vanhenevia yksilöitä, joiden elimistön luontainen
antioksidanttisuojaus on heikentynyt. Siksi
on tärkeää tunnistaa koiran ruokiin ja muihin ravintovalmisteisiin liittyvät hapettumisriskit.
Kuivamuonassa kalaöljy säilyy huonosti
Koiran kuivamuonat valmistetaan pääosin
prosessissa, jossa lisätty kalaöljy altistuu
ilman hapettavalle vaikutukselle tuotteen
valmistuksen ja varastoinnin aikana. Kuivamuonan valmistusprosessiin kuuluu useita
vaiheita, jossa rehumassaa käsitellään korkeissa lämpötiloissa. Korkea lämpötila ja
ilma käynnistävät rasvojen hapettumisen.
Kun hapettuminen kerran käynnistyy, se
jatkuu ja todennäköisesti kiihtyy tuotteen
varastoinnin aikana. Suurin osa kuivamuonista on ekstrudoitu eli ne ovat rakenteeltaan huokoisia. Ilma tunkeutuu helposti
huokoisen muonanappulan sisään ja pääsee
suhteellisen vapaasti hapettamaan rehussa
olevan kalaöljyn rasvahappoja. Helsingin
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Nivelrikossa tulehduksen vaimentaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Korkea omega-3-pitoisuus ja nivelravinteet yhdessä ovat enemmän kuin osiensa summa.
yliopiston elintarvikekemian laitoksella tehtiin tutkimus, jossa käytettiin useita rinnakkaisia hapettumista kuvaavia analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa todettiin, että koiran
muona, suoraan kaupan hyllystä, oli jo tutkimusjakson alussa pitkälle hapettunutta ja
hapettuminen jatkui muonan käytön (21 pv)
aikana (Lampi ym. 2018). Tämä tutkimus
nostaa perustellusti esiin kysymyksen siitä, onko kuivamuona turvallinen kalaöljyn
omega-3-rasvahappojen lähde.
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Myös öljyvalmisteiden laadussa suuria
eroja
Markkinoilla olevien nestemäisten omega3-valmisteiden hapettuneisuus vaihtelee
paljon (Thomsen ym. 2017). Siihen vaikuttaa 1) valmistuksessa käytetyn raakaaineen laatu, 2) valmistusmenetelmä, 3)
tuotteeseen lisätyt hapettumisen estoaineet
(antioksidantit) ja 4) pakkaus. Raaka-aineen
laadusta, valmistusmenetelmästä ja valmis-
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Edellä mainittiin yhtenä öljyn laatuun vaikuttavana tekijänä pakkaus. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot säilyvät parhaiten metallitai lasipullossa, koska vain metalli ja lasi
estävät täydellisesti hapen pääsyn öljyyn
varastoinnin aikana. Muovi sen sijaan läpäisee happea, eikä muovipulloja pitäisi käyttää ollenkaan öljyjen pakkausmateriaalina.
Muovien hapen läpäisevyys vaihtelee. Kovat muovit (PET, PVC) läpäisevät vähemmän happea kuin pehmeät muovit. Jostain
kumman syystä, pehmeitä, ns. polyeteenimuoveja (HDPE tai PE-HD) yhä käytetään
kala- ja lohiöljyjen säilyttämiseen. Nämä
muovilaadut läpäisevät happea jopa 50 kertaa enemmän kuin PET-muovinen pullo.
Muovin laatu selviää helposti kurkistamalla
öljypullon pohjaan. Jos suosikkiöljyäsi ei
ole saatavilla kuin muovipullossa, silloin
on paras valita PET tai PVC pullo, jossa on
runsaasti myyntiaikaa jäljellä. HDPE ja PEHD pulloihin pakattuja öljyjä ei voi suositella niiden huonon hapettumissuojan takia.

Kirjoittaja on rasvahappotutkija, Helsingin
yliopiston kotieläinten ravitsemustieteen
dosentti ja Nutrolin®- ravintoöljyjen kehittäjä.

1

pidän sinusta huolta
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tuksessa käytettyjen antioksidanttien tehosta on ehkä vaikea saada tietoa, ja siksi
valinnan tueksi kannattaa ottaa omat aistit.
Hyvälaatuisessa omega-3 öljyssä on mieto,
tuoreen kalan tuoksu. Öljyn aistinvaraisessa
arviossa on tärkeää, että se tehdään öljystä, joka on kaadettu puhtaaseen astiaan tai
lusikkaan. Suoraan pullosta haistaminen ei
anna oikea kuvaa öljyn laadusta. Öljyä kannattaisi myös maistaa, sillä se kertoo vielä
paremmin öljyn laadusta. Koiralle tarjottavan öljyn pitäisi olla yhtä hyvää kuin öljy
mitä itse söisit (jos ylipäätään voisit kuvitella kalaöljyä nauttivasi).

EU

USA

EP 2 370 074 B1
US 847 0876

Omega-6 linolihappo on välttämätön ihon
kosteustasapainolle. Tätä pitää yllä erityinen ihon
suojakerros. Jos se järkkyy, iho kuivuu ja altistuu
erilaisille ongelmille. Tällöin myös turkki muuttuu
elottomaksi ja karvaa lähtee normaalia enemmän.

OLETKO KASVATTAJA?
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Liity nopeasti kasvavaan Nutrolin®kasvattajakerhoon.
Lue lisää www.nutrolin.fi

ESTD 2007

TERRIERIJAOSTO
HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
• Christa Ahlbom,
Skotlanninterrierikerho ry
christa.ahlbom@elisanet.fi

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

TOKOJAOSTO

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

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

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

Sihteeri
• Arja Varis
arja.varis@loimu.fi
Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
kaisa.m.westerlund@gmail.com

facebook.com/tokohskp/

HSKP Tottelevaisuusjaosto kouluttaa kesäkaudella tiistaisin
Sirkuskentällä, Malminkartano

Rahastonhoitaja

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

Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

www.facebook.com/hskptj/

Eritasoisia ryhmiä: alkeiskurssi, arkitoko, toko1, toko2, tokolupaukset ja kisaavat.
Lusätietoa: hskp.net / jaostot/ Tottelevaisuusjaosto
Tule sinäkin mukaan!
Kouluttajat Wille, Pirkko, Tiina, Heidi, Veera, Ulla, Marisa ja Ria

PALVELUSKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Outi Heikkilä-Toni
outi.toni@kolumbus.fi
Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com

Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com

hskp.net/jaostot/
palveluskoirajaosto

Piirinmestaruuskoe Toko 19.9.2021 Tuomarinkartano
Tuomarit: Kaarina Pirilä ja Carina Savander-Ranne.
Ilmoittautuminen virkku.net
Joukkue- ja yksilökisa!

Nuorten tokokoirien ringin näyttökoe elokuussa 2021
Päivä varmistuu myöhemmin.
Seuraa Tottelevaisuusjaoston FB-sivustoa!
Hakemukset 31.7.2021 mennessä tokohskp@gmail.com
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VINTTIKOIRAJAOSTO

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO
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

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

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto

Sihteeri
• Anu Heikkinen
040 571 4266
anu.heikkinen@oriola.fi

Rahastonhoitaja
• Anne Sinisalo
050 309 3952
anne_sinisalo@msn.com

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

Rahastonhoitaja
• Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi
040 7728 455
erja.billings@gmail.com

NUORISOJAOSTO

SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Hanne Ahola
040 761 4365
hanne.ahola@helsinki.fi

Sihteeri
• Talla Koskinen
Porslahdentie 2 C 2, 00960 Helsinki
040 514 0033
puheenjohtaja@greyhoundyhdistys.fi

Puheenjohtaja
• Carina Kitti
carina.kitti@outlook.com
+358500404255

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

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

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

Älä jätä koiraa/lemmikkiä kuumaan autoon!!!

Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat edustettuina Kennelpiirin eri jaostojen toiminnassa. Toiminta on avointa kaikille jäsenyhdistyksille. Lisää tietoa jaostojen toiminnasta
saa jaostojen sihteereiltä ja Kennelpiirin kotisivuilta. •••
Hallituksen vuoden 2021 kokousajat
Hallituksen 2021 kokousajat 21.6., 16.8.,
20.9., 18.10. ja 15.11.
Hallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat
pyydetään lähettämään sihteerille kirjallisina
vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Piirin sihteeri Pia Kivistö,
Maakaarenkuja 3 D 93, 00790 Helsinki tai
sihteeri@hskp.net •••
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Näyttelyiden hakumenettely
Kaikille Helsingin Seudun Kennelpiirin
alueella järjestettäville näyttelyille anotaan
lupa Suomen Kennelliitolta. Näyttelyä anotaan Suomen Kennelliiton Omakoira-tapahtumatietojärjestelmän kautta.
Näyttelyanomuksen voi täyttää ja toimittaa eteenpäin yhdistyksen puheenjohtaja tai
muu henkilö, jolla on oikeudet yhdistyksen
tietojen ylläpitämiseen tai tapahtumien ylläpitämiseen. Oikeudet on annettu jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille. Sihteeri
tai puheenjohtaja voi lisätä Omakoira-palvelussa yhdistyksen jäsenelle yhdistystietojen
ylläpitäjän tai tapahtumien ylläpitäjäoikeudet
lisäämällä henkilölle ko. luottamustehtävät
yhdistyksen tietoihin. Henkilön Kennelliiton
jäsenyyden tulee olla voimassa.
Näyttelyanomukseen merkitään vähintään
kaksi vaihtoehtoa näyttelyn järjestämisajankohdaksi. Lopullinen päivämäärä tulee myöhemmin Suomen Kennelliitosta. Tämä on syytä huomioida ennen kuin näyttelytoimikunta
alkaa varata tuomareita.
Samana viikonloppuna järjestettävien
alueellisesti lähekkäisten kaikkien rotujen tai
kansainvälisten näyttelyiden näyttelytoimikuntien on huolehdittava siitä, ettei samoja
rotuja arvostella molemmissa näyttelyissä
samana päivänä. Kotimaiset rodut tulee mahdollisuuksien mukaan arvostella näyttelyssä samana päivänä. Kaksipäiväiset näyttelyt
sopivat aina ryhmäjakonsa vastakkaisiksi ja
yksipäiväiset näyttelyt järjestetään eri paikkakunnilla eri päivinä.
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Jos samana päivänä järjestetään alueellisesti lähekkäisiä näyttelyitä, joissa arvostellaan samoja rotuja, järjestäjien tulee sopia asiasta keskenään. Kansainvälisten näyttelyiden
maantieteellinen etäisyys samana päivänä on
vähintään 300 km ryhmäjako huomioon ottaen. Kennelliiton järjestämän näyttelyn kanssa
ei saa olla samanaikaisesti muita näyttelyitä.
Näyttelyn rahaliikenteessä käytetty tili ei
saa olla yksityistili, vaan sen on oltava joko
näyttelyn oma tili tai näyttelyn järjestävän
yhdistyksen tili.
Näyttelytoimikunnan sihteerillä on oltava
voimassaoleva kehätoimitsijakortti.
Ohjeet Omakoira-palvelusta ja näyttelyiden anomisesta löytyvät Kennelliiton sivuilta.

NÄYTTELYIDEN ANOMISEN
AIKATAULU
Ryhmä- ja erikoisnäyttelyjen anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.9.2021
31.10.2021
2024
30.9.2022
31.10.2022
Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2024
30.11.2021
1.1.2022
2025
30.11.2022
1.1.2023

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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NÄYTTELYKALENTERI
Tietoa Suomessa järjestettävistä näyttelyistä saa Suomen Kennelliiton kotisivuilta
osoitteesta kennelliitto.fi sekä Koiramme -lehdestä.
Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:
Ruotsi
Ruotsin Voittaja 2021 Tukholma
11.–12.12.2021
Viro
Viron Voittaja 2021, 12.9.2021
Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2021, Budapest, Unkari
21.–23.5. > 29.–31.12.
Euroopan Voittaja 2022, Pariisi, Ranska
21.–24.4.
Piirin kehätoimitsijat
Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta
hskp.net/kehätoimitsijat sekä Kennelliiton
Omakoira-palvelusta.
Helsingin Seudun Kennelpiiri pitää myös
Kennelliiton listan rinnalla omaa Kennelpiirikohtaista kehätoimitsijalistaansa. Kehätoimitsijoiden on ilmoitettava kaikki omat
listaukseen tulevat muutokset myös Hanna
Leppälälle, joka ylläpitää listaa.
Kehätoimitsijoiden velvollisuus on hoitaa
omat muutoksensa Kennelliiton Omakoirassa olevalle listalle.
Uudeksi kehätoimitsijaksi Kennelpiirissä
voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen,
asuu Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten alueella ja on hyväksytysti suoritetun
kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa
suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyyden saavuttamiseksi tarvittavat harjoittelukerrat hyväksytysti. Muilla alueilla käydyn
HSKP Tiedote 2 • 2021

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2020 Madrid, Espanja
24.–26.6.2022
Maailman voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.–3.10.2021
Maailman voittaja 2022 Sao Paolo, Brasilia
10.–11.12.2022
Crufts 2022
Birmingham UK 10.–13.3.

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

Anomus
piirillä viim.
31.8.
31.12.
31.3.

Ilmoitus Kennelliitossa viim.
30.9.
31.1.
30.4.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen
mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää.
Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi
olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi viikkoa ennen koetta Kennelpiirille.
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
Koepöytäkirjat
VEPE:n koepöytäkirjat lähetetään suoraan
Outi Heikkilä-Toni, Ohrakuja 4 as 2, 01370 Vantaa.
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KAER-vesityö: Soile Hanhinen, Lepolantie
29 A, 00660 Helsinki, soile.hanhinen@netti.fi
MEJÄ ja PIKA: Tuovi Henttu-Torckell,
Takstorventie 33, 04140 Martinkylä,
tuovi.henttu@gmail.com
MÄAJ: Kokeen koe- ja koirakohtaisesta pöytäkirjasta toimitetaan joko kopiot skannattuna tai
valokuvana osoitteeseen ulla.kamila@mayrakoiraliitto.fi
HIJÄ ja REK: Maarit Front, Tallimestarintie
23 D 8, 02949 Espoo, maarit.front@elisanet.fi
Toimitsijakortit
Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa, rallytokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä ja palveluskoiralajeja, anotaan Palveluskoiraliitosta.
Agilityä ja vinttikoiria koskevia kokeita koskevat
kortit anotaan ao. lajiliittoista. Toimitsijakorttien
ja palkintotuomarikorttien anomukset toimitetaan piirin sihteerille. Toimitsijakortit eivät enää
vanhene, joten niitä ei tarvitse uusia.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on
kussakin koemuodossa riittävästi. Koulutuksella
ja jatkokoulutuksella pyritään yhtenäistämään
koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.
Ylituomarikoulutus jakautuu
viiteen eri vaiheeseen:
1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
tai erikoistumiskurssit
2. SKL-FKK:n järjestämä peruskoulutus
3.	Rotujärjestöjen tai -liittojen järjestämä
erikoistumiskoulutus
4. Koearvostelut tai harjoitusarvostelut
5. Ylituomariksi pätevöiminen
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Esityksen ylituomarin peruskurssille tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan,
että henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja
täyttää ylituomarille asetettavat vaatimukset.
Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKLFKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja
osoitetaan hakijan Kennelpiirille, joka hyväksyy hakijat koulutukseen.
Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi ylituomareita.
Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomarikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä,
jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä
vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat niin
hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin tekemään. •••
Palkintotuki ja piirivero
Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä
on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa
toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pirjo Ojala-Laineelta, puh. 040 729 2883.
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka
on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä,
rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä eikä avoimista katselmuksista (open show). Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.
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Piirinmestaruustuki
Piirinmestaruustuen suuruus määräytyy
osallistuvien koirien määrän mukaan.
Tuki max. 100 € (osallistujia korkeintaan 10
kappaletta)
Tuki 10€ per osallistuva koirakko (osallistujia 11–19 kappaletta)
Tuki max. 400€ (osallistujia 20 kappaletta).
•••

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

VUOKRAUSHINNAT

1.9.2018 alkaen

kpl

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

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

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

jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

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

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

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

Isot telttakatokset
Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä
näyttelykatosta hintaan 60 euroa / katos / viikonloppu. Katoksen koko on 12 x 12 metriä,
ja niitä voi vuokrata myös yksittäin. Katoksen
alle voi sijoittaa neljä kehää siten, että katos
kattaa kehätoimitsijoiden pöydät ja tuomarit
voivat suorittaa koirien arvostelun katoksen
suojassa.

35 €
20 €

35 €
20 €

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

Katokset on varattava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Helsingin Seudun Kennelpiiriltä sähköpostitse varasto@hskp.net.
Varauksia ei kuitenkaan oteta yli vuosi ennen
tapahtumaa.
Vuokraajan on sovittava Timo Rädyn puh.
041 439 1865 kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa katoksien käsittelyyn
tarvittavan työvoiman määrästä ja aikatauluista. Vuokraaja on velvollinen noudattamaan
sovittuja aikatauluja. Timo Rädyn tai hänen
valtuuttamansa henkilön on oltava aina mukana katosten pystyttämisessä ja purkamisessa.
Vuokraajan on suoritettava ko. toiminnoista
vastaavalle henkilölle matkakorvaukset, päiväraha ja mahdollinen majoitus.
Peruutusehdot:
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa
sähköpostitse vastaanottokuittauksin varausosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen tapahtumaa veloituksetta. Kennelpiiri
lähettää peruutuksen vastaanottamisesta lähettäjälle vahvistuksen.
Peruutus 3–14 vrk ennen tapahtumaa:
peruutuskulut 50 % kokonaisvuokrasta.
Alle kolme (3) vuorokautta ennen tapahtumaa: peruutuskulut 100 % kokonaisvuokrasta.
Katoksien vuokra ja peruutusmaksut on
suoritettava Helsingin Seudun Kennelpiirin
tilille FI51 1458 3000 1011 79 kahden viikon
kuluessa tapahtumasta, jossa katoksia on käytetty.
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VUOSAAREN KOKOUSTILAN OHJEET
Osoite: Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki.
Kokoustila sijaitsee pihatasossa rappujen O ja
P välissä. Kokoustilan yhteydessä on kennelpiirin näyttelytarvikevarasto.
Parkkipaikkoja on Isonvillasaarentien ja
Pienen Villasaarentien varrella – ei kokoustilan piha-alueella.
1. Varaus tehdään sähköpostitse
varasto@hskp.net
Avaimen noudosta sovitaan jonkun allaolevista kanssa:
• Anne Eriksson, 040 561 4689,
Maamiehentie 1 A, 00760 Hki
• Carina Kitti, 0500 404 255 (vain iltaisin
klo 18.00 – 20.00), Välitalontie 19, 00660
Hki
• Pia Kivistö, sihteeri@hskp.net,
puh. 045 78 72 3400
Maakaarenkuja 3 D 93, 00790 Helsinki
• 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
• ilmoittaa yhteyshenkilölle (Pia Kivistö,
sihteeri@hskp.net) välittömästi mahdollisista vahingoista toimitilassa.
• Varastossa 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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Hyväntekeväisyys
Match Show
järjestetään tänä
vuonna Ressu-tukikoirien hyväksi.

SUORITUSKYKYÄ

KAIKILLE TYÖ- JA
HARRASTUSKOIRILLE.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihydraatteja tuovat ruokaan ihanteellisen
määrän energiaa.
Energialähteet on mukautettu vastaamaan erilaisten suoritusten asettamia
tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten
hyvinvointia.
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