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Kaikille mukavaa syksyä, nauttikaa ajasta
koirienne kanssa ja pidetään huolta toisistamme!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Pirteään syksyyn pandemian
keskellä!
Kesällä pidetyssä vuosikokouksessa minut
valittiin piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Iso
kiitos Timo Hänniselle edellisistä kausista! Omalta osaltani kiitän luottamuksesta.
Tulkaa kertomaan toiveitanne! Hallitus sai
myös uuden jäsenen, tervetuloa Sami-Petteri Huurresalo!
Vuosi 2020 tullaan muistamaan poikkeuksellisena pitkään. Maskit tulivat katukuvaan
sekä toimintaan turvavälit ja erikoisjärjestelyt, muun muassa etätyö. Pelokkuutta
ja turvattomuutta torjuttiin asiallisella informaatiolla sekä myös huumorilla, muun
muassa koirayhdistysten avainhenkilöillä
T-paidassa teksti ”Kaikki peruttu”. Meille
koiraihmisille suurta lohtua ja iloa tuottaa
se meidän oma koira/koirat sekä harrastuskaverit.
Covid 19 kaikessa kurjuudessaan antoi
useimmille enemmän aikaa viettää koiran
kanssa. Metsälenkkejä ja kotimaan matkailua - koiratkin mukaan! Koirille vesileikkejä ja varjoisia makoiluja. Koiria myös
hankittiin enemmän kuin pitkään aikaan.
Koirat omalta osaltaan osallistuvat myös
pandemian ennaltaehkäisyyn. Helsingin
yliopiston tutkimuksessa koirat onnistuivat
erottamaan terveiden ja koronainfektioon
sairastuneiden virtsanäytteet ja suunnitelmissa on sijoittaa näitä koulutettuja ko-
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ronakoiria alkuun lentoasemille (HS 23.8,
lähikuvassa espanjanvinttikoira Kössi).
Mahdollisesti koronakoirista tehdään tulevaisuudessa myös virkakoiria.

Pirkko

Tämä vuosi muutti myös yhdistysten ja järjestöjen kokouskäytäntöjä. Teams-kokouksista tuli arkipäivää, ja niitä varmasti tullaan
jatkossa hyödyntämään enemmän. Ne eivät korvaa kasvokkaista vuorovaikutusta,
mutta ovat tehokkaita sekä aikaa ja luontoa säästäviä. Virtuaalikokousten lisäksi
runsaasti koulutuksia muutettiin verkkoon,
samoin kuin erilaisia Podcasteja oli paljon
(muun muassa Kennelliiton Hyvää elämää
koiran kanssa).
Kevään pandemian jälkeen tosiaan hengähdimme lämpimän ja erityisen vehreän
kesän! Koiramaailman tapahtumat käynnistyivät uudelleen (muun muassa näyttelyt ja kokeet). Valitettavasti tätä kirjoittaessa koronaan sairastumiset ovat taas
lisääntyneet. Viime viikolla saimme Kennelliiton tiedon heidän omien tapahtumien
perumisesta (Koiramessut, kansainvälinen
toiminta). Näyttäisi siltä, että osa syksyn
näyttelyistä, kokeista ja kursseista tullaan
erikoisjärjestelyin pitämän. Seurataan tilannetta ja tarvittaessa nopeasti reagoidaan.
Piirihän jo aiemmin perui hyväntekeväsyys
match shown ja innovaatioristeilyn. Covidin vuoksi päätimme vuosikokouksessa
myös, että emme kerää jäsenyhdistyksiltä
vuoden 2020 jäsenmaksua.
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ESITTELYSSÄ sami huurresalo
uusi hallituksen jäsen

KOIRAMAAILMAN UUTISIA

Hei, olen Helsingin Seudun Kennelpiirin
uusi hallituksen jäsen Sami Huurresalo.
Asun perheeni kanssa Vuosaaressa. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi 4 Chow
Chow koiraa. Harrastamme pääsääntöisesti näyttelyitä, mutta kokeilemme ennakkoluulottomasti muitakin koiraharrastuslajeja,
mihin vain nuo alkukantaiset jääräpäät soveltuvat. Kuulun Vuosaaren koirakerhoon,
jossa toimin myös hallituksen jäsenenä.
Perheessäni on ollut lapsuudesta lähtien eläimiä jyrsijöistä hevosiin, mutta koirat
ovat olleet aina se minun juttuni. Nykyään
kasvatan Chow Chow:ta kennelnimellä
Tiananmen’s.

Englannin kennelliiton julkaisussa 8/20 kerrottiin usean sivun voimin suomenpystykorvasta.

Olen toiminut vuodesta 2016 Chow Chow
-yhdistyksen hallituksessa eri tehtävissä ja
Chow Chow yhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjohtajana. Olen myös Suomen
Kenneliiton valtuuston jäsen.

Helsingin Sanomien (20.8.) Torstai-liitteen
”Minä väitän” palstalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Iäkkäät, vammaiset ja
työkyky-yksikön tutkija Pirita Forsius kirjoittaa: Koira vaikuttaa sydämen terveyteen.
Arvioidaan, että lemmikin aikaansaama
fyysinen aktiivisuus olisi merkittävin selittävä tekijä tuloksille. Toisin sanoen koira saa
omistajansa lenkille. Tiedetään, että yksinäisyys on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen. Koirasta voi olla
apua sen lieventämisessä. Lisäksi sairastumiseen liittyy usein masennuksen riski ja
silloin koira voi auttaa toipumisessa. Vuonna 2017 julkaistiin australialaistutkimus,
joka koski yleisesti lemmikkejä, ei vain koiria. Siinä todettiin, että lemmikinomistajien

Nyt elämme varsin kummallista aikaa,
tapahtumia on siirretty ja peruttu. Toivottavasti pääsemme taas pikapuolin harrastamaan rakkaiden koiriemme kanssa
normaalisti ilman rajoituksia. Ja kun sitten
joskus törmätään, niin tulkaa rohkeasti
moikkaamaan.

Terveisin

Sami
6

HSKP Tiedote 3 • 2020

HSKP Tiedote 3 • 2020

riski menehtyä sydän ja verisuonitautien
oireisiin seurantajakson aikana oli jopa 26
prosenttia pienempi kuin ikätovereiden,
joilla lemmikkiä ei ollut.
Koiria on alettu kouluttamaan myös koronaviruksen tunnistamiseen. Koiria ollaankin ottamassa Helsinki-Vantaan lentokentälle tunnistamaan mahdolliset tartunnan saaneet matkustajat, joille tarjotaan
koronatestiä. Koirilla ei ole vielä virallista
asemaa eikä niiden ohjaat saa palkkaa
työstään ainakaan toistaiseksi.
Helsingin kaupungin Vuosaaren kotisairaanhoidossa ”työskentelee” myös kolmevuotias suomenlapinkoira narttu ”Valma”.
Valman tehtävänä on toimia vuorovaikuttajana asiakkaiden kesken. Koira onkin erinomainen keskustelun aihe ja silittäminen,
temppujen teettäminen tai vain läsnäolo
virkistää asiakkaiden mieliä. Mikä tahansa koira ei sovellu tehtävään. Valma onkin
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käynyt Eläkeliiton järjestämän ”koira hoidon tukena” kurssin. Koiran tulee sietää
erilaisia tilanteita eikä aristella esimerkiksi
rollaattoria tai pyörätuolia. Valitettavasti
tämä kurssi on ollut kertaluontoinen, mutta tarvetta olisi varmaan myös jatkossa.
Lisäksi Vuosaaren kotisairaanhoidossa fysioterapeutilla on mukanaan ”hoivakoira”,
jolla aktivoidaan asiakkaita esimerkiksi
nostamaan jalkaa, jolloin koira ”pääsee”
jalan alta.

”Avustajakoiria ei ole kelpuutettu lääkinnällisen kuntouksen apuvälineeksi kuten näkövammaisten opaskoiria. Muutos
tulossa?” otsikoi Ylen uutissivusto 23.8.
Avustajakoira on fyysisesti vammaisen ih-
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misen apu. Invalidiliitto valitti avustajakoirien asemasta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi ratkaisunsa
keväällä. Sakslinin mukaan avustajakoira
on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline samalla tavalla kuin näkövammaisten
opaskoira. Koirien saamisesta päättävät
sairaanhoitopiirit. Jokaisen vammaisen ihmisen tarve arvioidaan erikseen. Koirien
saannissa ongelma ei ole lainsäädännössä.
Apuvälineasetus ei estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta avustajakoiria toimintarajoitteisille ihmisille. Luovuttamista ovat
rajanneet lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineitä koskevat ohjeet. Apulaisoikeusasiamies Sakslinin mielestä ohjeistus
sisältää ennakollisen ja kategorisen kiellon,
koska ohjeissa todetaan: ”Tällä hetkellä
sairaanhoitopiirien käytännöissä avustajakoiria ei luovuteta kuntoutuksen apuvälineeksi”. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan
päätöksen pitäisi perustua yksilölliseen
harkintaan. Muutoksia on tulossa. Sosiaalija terveysministeriö (STM) julkaisee uudet
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä
koskevat ohjeet. Ohjeistuksia on korjattu
ja kategorinen kielto poistettu. STM kokoaa
myös työryhmän määrittelemään avustajakoirien saantiehdot. ”Käytännössä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu tarkoittanee
sitä, että avustajakoiria annetaan tulevaisuudessa opaskoirien tavoin” (Anne Ilkka,
hallitusneuvos, STM) Työryhmän tulee arvioida esimerkiksi, miten avustajakoiratoiminta organisoidaan ja mitkä ovat koiran
saannin edellytykset (Anne Kanto-Ronkainen, erityisasiantuntija, STM)

HOTELLI CLARION, VUODEN 2019
KOIRAYSTÄVÄLLISIN TAHO
Vuoden 2019 koiraystävällisimmän tahon
kunniakirjan vastaanotti Hotelli Clarionin
vastaanotossa Riku Mikonranta
Hän ilahtui paljon ja muisteli uutta vuotta
2016-2017 kun hotelli järjesti koirille ensimmäisen kerran rauhallisen uuden vuoden
juhlan ilman ilotulitteita. Lokakuussa 2016
oli paukkuvapaata vuoden vaihdetta alettu
suunnittelemaan.

Rikulla itsellään ei vielä ole koiraa, mutta
mietinnässä on. Koirista hän pitää ja on iloinen, että työpaikka on erittäin koiramyönteinen.

Teksti: Pirkko Bellaoui
Kuva: Katri Sallinen

Riku
Mikonranta
oli juuri tuolloin ensimmäisenä uutena
vuotena yövuorossa
ja hyvin muistaa juhlaväen iloisuuden ja
kiitollisuuden mahdollisuudesta ilotulitevapaaseen juhlaan.
Kysyntä on suurta
ja perinteisesti Uusi
vuosi myydään loppuun vuoden ensimmäisenä
viikkona.
Paukuttomuuden lisäksi kiitosta on kerännyt myös koirabuffet.

Artikkeli on osin lainattu Tiina Merikannon
ja Silja Viitalan toimittamasta artikkelista).
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koira pyritään kouluttamaan ennakoimaan
ja ilmoittamaan kivun lähestymisestä.

ROTUKOIRAKÄVELY 30.8.2020

Miten sitten koulutusta annetaan?
Koulutus tapahtuu nk. hajukoulutuksella,
eli kipuilevan ihmisen ihosta pyyhkäistään
näyte tai koira voidaan opettaa haistamaan
kipu myös henkilön hengityksestä, kertoo
Minna Marttinen, joka myös itse on kipukoirien kouluttaja.
Onko koirat omia vai mistä te näitä
oppilaita saatte?

”Peppi ottaa rennosti”
3km kierroksen jälkeen bulleroiset jaksoivat vihdoin pysähtyä hetkeksi
”Nyt alkaa sattuu...”
Rotukoirat hyväntekeväisyyskävelyllä
30.8.2020 Töölö
Ladies Kennel Club ry yhdessä SuKoKa ry:n
kanssa järjesti jälleen vuotuisen rotukoirakävelyn Töölönlahden ympäri. Paikalle
saapui pari sataa iloista hännänheiluttajaa
omistajiensa kanssa tukemaan hyvää asiaa, tänä vuonna kerätty lahjoitus menee
kipukoirien koulutuksen hyväksi. Rotukoirakävely pidettiin nyt neljättä kertaa. Koronatilanne hieman vaikutti järjestelyihin
ja tänä vuonna ei esimerkiksi voitu pitää
maan kuuluja RKK-arpajaisia eikä sponso-
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rin tuotteita ollut tarjolla, joilla aikaisempina vuosina on saatu herkutella. Ehkä ensi
vuonna pääsemme palaamaan vanhaan
käytäntöön taas. Tapahtuman tuotto on
toistaiseksi vielä laskemisvaiheessa, sillä
samana päivänä rotukoirakävely tapahtui
Seinäjoella, Tampereella ja Vaasassa ja jokainen kävely tuotti tulosta!
Ehkä tämä ajatus ”koiraihmisiltä koirille”
alkaa aktivoimaan pian muitakin innokkaita
rotukoiraharrastajia järjestämään omia kävelytempauksia ympäri Suomen.
Menossa mukana

Anne Eriksson
HSKP Tiedote 3 • 2020

Ehkä näin sen vaistoaa kipukoiraksi koulutettu Peppi-koira omistajansa vieressä.
Kultainennoutaja Peppi tönii kuonollaan
Minna Marttisen kättä ja näin ilmoittaa
omistajalleen omistajan lääkkeen ottamisen tarpeellisuudesta. Miten ihmeessä
koira voi tietää, milloin ihmisessä lähestyy
kipu?
Kipukoirat ja niiden kouluttaminen on
melko uutta Suomessa. USA:ssa koiria on
koulutettu jo 2010 erityisesti migreenin ilmaisemiseen. Vuodesta 2015 on aloitettu
koiria kouluttamaan Suomessa. Koira ilmoittaa omistajansa tulevasta kipukohtauksesta. Kipuja aiheuttaa eri sairaudet ja
HSKP Tiedote 3 • 2020

On huomattu, että useat koirat, siis aivan
tavalliset omat lemmikkikoirat, reagoivat
omistajansa kiputiloihin hyvin spontaanisti.
Tätä ominaisuutta hyödyntäen ”ohjaamme” vielä lisää koiraa ilmoittamaan vasta
tulossa olevaa kiputilaa. Koirat, joita on
koulutettu, ovat usein omia, kuten tämä
minunkin Peppini. Sain aiemmin avustajakoiraksi koulutetun Pepin parivuotiaana
kodinvaihtajana ja se on nyt kuusivuotias ja
itse opettamani kipukoira. Pepin edeltäjänä
minulla oli Martti-labradori ja sen eläkkeelle
laittaminen ei vain onnistunut. Se olisi aina
vain tehnyt töitä ja katsoin koiran kannalta parhaaksi antaa se sellaiseen paikkaan
missä se nauttisi vain eläkepäivistä.
Tällä hetkellä kipukoiria on 10 ja yhden
niistä olemme saaneet Opaskoirakoululta.
Se ei soveltunut opastehtävään, mutta kipukoiraksi siitä varmasti on. Opaskoirakoulun kanssa meillä on sopimus, että voimme
näin saada sieltä sellaisia koiria, jotka eivät
sovellu oppaaksi.
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Miten näiden koirien huolto ja terveydenhoito on järjestetty? Tai onko
kipukoirilla esimerkiksi koiranmuonasponsoria? Entä tukeeko valtio tai
jokin muu taho kipukoiran työvuosina
tarvittavia eläinlääkintätoimia?
Valitettavasti valtion taholta ei nämä
työkaverit vielä saa tukea. Meillä on tällä
hetkellä yhteistyöneuvottelua Omaeläinklinikka Mevetin omistajan, Lotta Axelssonin
kanssa, jos vaikka Mevet lähtisi mukaan
jollain koirien eläinlääkinnällisellä panostuksella. Kipukoirahan ei vanhanakaan jää
eläkkeelle, kuten vaikka virkakoirat, joille
määritellään työuran pituus. Kipukoiraksi
koulutetun koiran käyttö jatkuu niin kauan,
kuin koiran aistit antavat myöden ja se pystyy ilmaisemaan oikein.

Koirien käyttö eri tehtävissä on lisääntynyt huimasti viimeisten vuosien aikana. Miten tieteellinen tutkimus
edistyy tällä kipukoirien saralla?
Helsingin Yliopistolla eläinlääkäri Anna
Hjelm-Björkman tutkii koirien käytön ja sen
aistien hyödyntämisen mahdollisuuksia
sekä tietysti InnoMediDogs. Koirassa on
niin paljon potentiaalia olla ihmisen avuksi
ja terveyden tukena.
Koko haastattelun ajan Peppi-noutaja
ottaa rennosti emäntänsä Minna Marttisen vieressä. Vuotuiseen rotukoirakävelyyn tulleista kymmenistä hyppivistä
ja haukkuvista koirakavereistaan mitään
piittaamatta se makaa tyynen rauhallisesti
pyörätuolin vieressä. Minnan toinen koi-

ra, Pepin ”kämppis”, elämää täynnä oleva
whippet nuorukainen sen sijaan pyrähtelee
ja tanssii innokkaasti nähdessään tällaisen
koiramäärän. Kenties siitäkin Minna suunnittelee kouluttavansa kipua ilmaisevan
koiran... tai ehkä ei.

Kiitos Minna haastattelusta.

Anne Eriksson

"Ai toi lenkki vai? Ei tuntunu missään. (Ai ei vai...)"
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Her Royal Gorginess and her servants
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VUODEN 2019 RALLYTOKOTULOKAS
Ylvalla on vahva pohja tokon puolelta, joten minun oli helppo keskittyä kylttien lukemiseen ja suorittamiseen, sillä tiesin Ylvan
hoitavan oman tonttinsa. Laji on nimittäin
itselle aivan vieras, joten opeteltavaa on
riittänyt.
Saimme kaikista alokkaan ja avoimen
luokan kokeista täydet 100 pistettä. Siinä on tavoiteltavaa jatkoon, joskin vähän
luulen, ettei ihan yhtä puhdas linja jatku,
kun tapahtumat lisääntyvät. Itsellä on ainakin muistamista eri käskyjen kanssa,
kun tapahtumat tulevat nopeaan tahtiin
ja mukaan tulee myös oikean puolen seuraaminen. Se muuten olikin alkuun todella
haastavaa opettaa Ylvalle, jolla oli seitsemän vuoden kokemus vain vasemman
puolen seuraamisesta.

Vuoden rallytokotulokas australiankelpie POHJ & FI & SE & DK TVA RTK1
RTK2 Cefeus Wonderful Ylva II
om. & ohj. Angelica Leiman, Vantaa
Ylvan kanssa oli alun perin ajatuksena ottaa rallytoko lajivalikoimaan vähän myöhemmin, ns. eläkeläislajiksi, mutta koska
pääsimme viime kesänä mukaan muutamaan ohjattuun treeniin, joissa saimme hyviä vinkkejä lajista, innostuinkin käymään
Ylvan kanssa alokasluokan ja avoimen luokan jo nyt.
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Mutta nyt on Ylva ostanut idean oikean
puolen työskentelystäkin, ja se olisi aivan
valmis voittajaluokkaan. Itse en koe vielä
olevani, ennen kuin saamme (minä saan)
hieman ratatreenejä alle. Katsotaan vielä miten korona vaikuttaa asiaan, mutta
tarkoitus olisi jossain vaiheessa keskittyä
enemmän rallyyn ja tavoitella valioitumista
siellä. Vielä ei olla täysin tokoakaan jätetty.
Siinä Ylva olikin Vuoden tokokoira -kilpailussa kolmannella sijalla.

Teksti ja kuvat: Ansu Leiman
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VUODEN 2019 TOKOKOIRA
Roima (POHJ & FI & S & DK TVA, JK2, TSM-19
Tending Panther) on 6-vuotias bordercollieuros, joka on erittäin innokas harrastuskaveri - mitä ikinä tekemistä sille keksiikään
tarjota, on Roima aina valmis töihin. Toko
on meidän päälajimme ja viime vuosi oli
kisamenestyksen kannalta meille monella
tapaa ikimuistoinen. Roima ansaitsi valintakokeiden perusteella paikkansa tokon
edustusjoukkueeseen ja pääsimme edustamaan Suomea tokon MM-kilpailuihin
Tsekkeihin sekä PM-kilpailuun Tanskaan,
josta tuloksena neljäs sija ja joukkuehopea.
Vuoden kohokohta oli tokon Suomenmestaruuskilpailut, joissa Roima voitti SM-kultaa!

VUODEN 2019 TOKOTULOKAS

Roiman kanssa on erittäin mukavaa treenata ja kisata, se ei ota häiriötä erilaisissa
kisaympäristöissä ja on itsevarma sekä
rento erilaisissa olosuhteissa, niin reissatessa kuin muutoinkin. Se pitää juoksemisesta ja on sinnikäs ja iloinen työskentelijä. Toko on meille molemmille erittäin
mieluinen laji. Sen pitkäjännitteinen ja
suunnitelmallisuutta vaativa treenaaminen sekä loputon liikkeiden hiominen sopii meille hyvin. Toivottavasti meillä on
vielä monta mukavaa harrastus- ja kisavuotta sekä yhteistä kokemusta edessä!

Mari

Sain elämältä suuren lahjan
Olin vaikeasti astmaattinen ja allerginen
eläimille, siitepölyille ja homeille aivan
lapsuudesta asti. Minusta oli ikävää, kun
perheessämme ei voinut olla lemmikkieläimiä eivätkä mitkään harrastukset eläinten
parissa olleet minulle mahdollisia. Pienikin
kosketus koirien, kissojen tai vaikkapa he-
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vosten kanssa laukaisi joko astmakohtauksen tai sai silmät turpoamaan umpeen ja
nenän vuotamaan. Astma- ja allergialääkkeidenkin kanssa kyläily paikassa, jossa oli
eläimiä, oli rajoitettava hyvin lyhyeksi. Opin
välttelemään eläinkontakteja ja uskoinkin,
etten edes ole mitenkään eläinrakas ihminen.
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Noin viisitoista vuotta sitten tyttäreni
halusi aloittaa ratsastamisen, eikä mikään
muu häntä houkuttanut. Olin huolissani
omasta kunnostani, mutta ryhdyin kuljettamaan häntä tallille ja autossani oli
jatkuvasti erilaisia tallivarusteita. Jouduin
aluksi käyttämään tuhdisti lääkitystä, mutta
tilanne alkoi muuttua nopeasti. Vuoden sisällä eläinallergiani katosivat ja huomasin,
etten enää tarvinnutkaan allergialääkkeitä
talliympäristössä ja yllättäen myös siitepölyallergiat helpottuivat. Aloitin myös itse
ratsastusharrastuksen ja perheeseemme
hankittiin ensimmäinen koira. Sitten toinen koira, kolmas ja neljäskin. En voisi enää
kuvitellakaan elämää ilman koiria ja niiden
kanssa puuhailua!
Ensimmäiset koirat olivat vapaina kasvaneita tallikoiria, kolmannen kanssa vasta ajauduin koiraharrastusten pariin niihin
aikoihin, kun lapset lensivät pesästä ja
aikaa omille harrastuksille vapautui. Ensi
alkuun treenasimme omatoimista tottista,
metsäjälkeä ja sitten agilityä. Aloittelevan
koiraharrastajan silmissä toko näytti omituiselta äkseeraamiselta enkä ajatellut, että
sitä itse ryhtyisin harrastamaan. Toisin kävi
vaikka lapinkoirastani Mokasta ei varsinaisesti hyvää toko-koiraa tullut ja kisaaminen
jäi AVO-luokkaan ja nivelrikko lopetti varhain harrastamisen.

kouluttaa ja minulla taas oli mahdollisuus
saada oppeja Suomen parhailta tokoilijoilta, lähti siitä tavoitteellinen treenaaminen
ja eteneminen. Haasteena puolestaan
meillä on Haulin hiukkasen arka ja varautunut luonne. Se ilmenee etenkin koe- ja
näyttötilanteissa, jolloin se aistii minun
jännitykseni ja reagoi siihen vahvasti. Olen
tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että minulla
on ollut hyvät kouluttajat ja piirin nuorten
koirien Toko-ringin tuki apunani. Vuoden
2019 aikana saimme suoritettua TK1 ja TK2
tunnukset ja nyt työstämme VOI-luokkaa.
Oma haaveeni on, että Haulista tulee ensimmäinen TK4 tunnuksen saava pikkupaimen Suomessa ja ehkäpä vielä joskus
toko-valiokin.

ROYAL CANIN SHOW 2020
Näyttelyyn oli ilmoitettu 1894 koiraa.
Koronavirus covid-19, AVI:n, THL:n,
OKM:n ja SKL:n ohjeet yleisötapahtumien
ja koiranäyttelyiden järjestämisestä aiheuttavat todella paljon lisätöitä näyttelytoimikunnalle. Nämä kaikki ohjeistukset oli
todella hyvin otettu huomioon näyttelypaikalla.
Lauantain kylmä sateinen ilma asetti
omat haasteensa niin talkoolaisille, toimitsijoille kuin näytteilleasettajillekin. Siitä
huolimatta kaikilla oli asenne kohdallaan ja

hymy huulilla. Onneksi sunnuntaina saimme nauttia kauniin syksyisestä ilmasta,
mikä oli helpotus varsinkin turkkiroduille.
Kiitokset sponsorille, näyttelytoimikunnalle ja eri yhdistysten talkoolaisille; ilman
teitä tämä kaikki ei olisi onnistunut näin
hyvin!
Koronavirus covid-19 johtuen loppukilpailuja ei voitu järjestää joten oheisena
kuvia tapahtumasta ja piirinmestaruuskilpailun tulokset.
Nähdään ensi vuonna 15–16.5.2021.

Arja Varis

Tarvitsin itselleni kasvamaan harrastuskoiran ja useista syistä päädyin pieneen
amerikanpaimenkoiraan, joka vielä kolme
vuotta sitten oli täällä tuntematon rotu. Dalorogårdens Howlit eli Hauli (38 cm ja 9 kg)
tuli minulle Ruotsista. Monilahjakas Hauli
osoitti alusta pitäen innostusta tokoon ja
sen lisäksi harrastuslistaltamme löytyy agilityä ja paimennusta. Kun Haulia oli helppo
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Helsingin seudun kennelpiiiri ry:n piirinmestariksi valittiin Janna Lindqvist.
Tuomarina Hanna Jäntti.
1. Janna Lindqvist
2. Jessica Yli-Sassi
3. Sini Keisu
4. Tindra Backas

Kaikki Royal Canin Shown
kuvat: Outi Toni
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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.

USA

ESTD 2007

#nutrolinlife

Anette Kare ja hänen
valkoinenpaimenkoira
Koirien hajuerottelukoulutuksessa selvitetään koirien soveltuvuutta COVID-19-positiivisten ihmisten tunnistamiseen. Kokeilu aloitetaan syyskuussa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jonne ollaan parhaillaan rakentamassa testausasemaa.

Susanna Paavilainen ja Kössi 8v.
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TOKOJAOSTO

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry onnittelee
merkkipäiväänsä viettäneitä/viettäviä
Carina Kitti 60 v
Kirsi Sainio 60 v
Harri Väre 70 v
Seppo Ojansivu 80 v

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

Varapuheenjohtaja
• Tiitus Niemenperä
taru.niemenpera99@gmail.com

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

Nuorten koirien tokoringin näyttökokeessa 11.8.2020 valittiin rinkiin
seuraavat uudet koirakot:

NUORISOJAOSTO

Sihteeri
• Elina Kollanus
kollanus.elina@gmail.com

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

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

Sydämelliset onnittelut!

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

Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

HSKP Tiedote 3 • 2020

Mariella Alin ja bordercollie Tending Hawk
Katri Ristimäki ja bordercollie Tending Impulse
Tiia Koivunen ja bordercollie Unlimited Star Danny
Riitta Pesonen ja staffordshireterrieri Renanm My Personal Trainer
Jenni Susi ja australian paimenkoira Red´n Ready Doomsday Countdown
Satu Hakola ja bordercollie Tending Highbrow
Matti Yli-Ojanperä ja lagotto Sammaltassun Metsätähti
Marika Lindfors ja australianpaimenkoira Wirneen Syypää Sun Waloon
Onnea!

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.

HSKP Tiedote 3 • 2020
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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
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.
Kennelpiiri lähettää jäsenyhdistyksilleen
tiedotteita ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä neljästi vuodessa ilmestyvän Kennelpiirin lehden, Tiedotteen. Jotta tieto kulkisi
Kennelpiiriltä jäsenyhdistyksille, toivotaan, että
yhteystietojen muutoksista ilmoitettaisiin Kennelpiirin sihteerille sekä tiedot päivitettäisiin
Kennelliiton Omakoira-palveluun.
Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat edustettuina Kennelpiirin eri jaostojen toiminnassa.
Toiminta on avointa kaikille jäsenyhdistyksille.
Lisää tietoa jaostojen toiminnasta saa jaostojen
sihteereiltä ja Kennelpiirin kotisivuilta. •••

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

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto
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Sihteeri
• Talla Koskinen
Porslahdentie 2 C 2, 00960 Helsinki
040 514 0033
puheenjohtaja@greyhoundyhdistys.fi
Rahastonhoitaja
• Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi
040 7728 455
erja.billings@gmail.com
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HALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT
19.10. • 16.11. • 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,
hanna.leppala@hskp.net. •••
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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
Ryhmä- ja erikoisnäyttelyjen anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2022
30.9.2020
31.10.2020
2023
30.9.2021
31.10.2021
2024
30.9.2022
31.10.2022
Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.11.2020
1.1.2021
2024
30.11.2021
1.1.2022
2025
30.11.2022
1.1.2023
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, 5.–6.6.2021
Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2021, Budapest, Unkari
21.–23.5.
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 saavuttamiHSKP Tiedote 3 • 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 Sao Paolo, Brasilia
Crufts 2021
Birmingham UK 11.–14.3.

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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Toimitsijakortit jotka koskevat tokoa,
rally-tokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä
ja palveluskoiralajeja, anotaan Palveluskoiraliitosta. Agilityä ja vinttikoiria koskevia kokeita koskevat kortit anotaan ao. lajiliittoista.
Toimitsijakorttien ja palkintotuomarikorttien
anomukset toimitetaan piirin sihteerille. Toimitsijakortit eivät enää vanhene, joten niitä ei
tarvitse uusia.

Esityksen ylituomarin peruskurssille tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan,
että henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva
ja täyttää ylituomarille asetettavat vaatimukset.
Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKLFKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja osoitetaan hakijan Kennelpiirille, joka hyväksyy
hakijat koulutukseen.
Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi ylituomareita.
Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomarikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä, jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat
niin hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin
tekemään. •••

PALKINTOTUKI JA PIIRIVERO

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on
valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia
ylituomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on kussakin koemuodossa riittävästi.
Koulutuksella ja jatkokoulutuksella pyritään
yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua
sekä pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.

Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi.
Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä on 100
euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelyistä 70
euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pirjo OjalaLaineelta, puh. 040 729 2883.

Piirivero on maksettava Kennelpiirille neljän viikon kuluessa näyttelyn järjestämisestä ja
piiriveron tilitykseen on liitettävä näyttelyluettelo, josta käyvät ilmi myös ne koirat, joiden ilmoittautumismaksut näyttelytoimikunta on palauttanut.

KAER-vesityö: Soile Hanhinen, Lepolantie
29 A, 00660 Helsinki, soile.hanhinen@netti.fi
MEJÄ ja PIKA: Tuovi Henttu-Torckell, Takstorventie 33, 04140 Martinkylä,
tuovi.henttu@gmail.com
MÄAJ: Esa Koivisto, Elsantie 15, 01420 Vantaa, esa.koivisto@finnvacum.fi
HIJÄ ja REK: Maarit Oikari, Tallimestarintie
23 D 8, 02949 Espoo, maarit.oikari@elisanet.fi
TOIMITSIJAKORTIT

Ylituomarikoulutus jakautuu
viiteen eri vaiheeseen:
1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
tai erikoistumiskurssit
2. SKL-FKK:n järjestämä peruskoulutus
3. Rotujärjestöjen tai -liittojen järjestämä
erikoistumiskoulutus
4. Koearvostelut tai harjoitusarvostelut
5. Ylituomariksi pätevöiminen
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Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka on
15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin
luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ns.
piiriverosta vapaista näyttelyistä, rotujärjestöjen
erikoisnäyttelyistä eikä avoimista katselmuksista (open show). Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.
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Piirinmestaruustuen suuruus määräytyy
osallistuvien koirien määrän mukaan.
Tuki max. 100 € (osallistujia korkeintaan 10
kappaletta)
Tuki 10€ per osallistuva koirakko (osallistujia 11–19 kappaletta)
Tuki max. 400€ (osallistujia 20 kappaletta).
•••

Piirivero maksetaan Helsingin Seudun Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09. Piiriveron
tilitys ja täytetty näyttelyluettelo lähetetään piirin taloudenhoitajalle osoitteella Pirjo OjalaLaine, Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa. •••
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NÄYTTELYTARVIKKEET
Kennelpiiri vuokraa näyttelyissä tarvittavaa kalustoa ja tarvikkeita (tuomariteltat,
kehäpöydät ja -tuolit, kehänarun kiinnitysnastat,
kehälaatikot, järjestysmiesliivit ym.)
Etusija vuokrattaessa on piirin jäsenyhdistyksillä ja piirin alueella toimivilla muilla
Kennelliiton alaisilla kennelyhdistyksillä. Korotettua vuokraa sovelletaan myös silloin, kun rotujärjestön järjestämä Kennelpiirin tapahtuma on
piirin alueen ulkopuolella.

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

Vuokrauksen yhteydessä laaditaan
vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitou-

VUOKRAUSHINNAT

kpl

jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

1.9.2018 alkaen

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

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

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

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

Vuokraajan on sovittava Timo Rädyn puh. 041
439 1865 kanssa vähintään kaksi viikkoa
ennen tapahtumaa katoksien käsittelyyn tarvittavan työvoiman määrästä ja aikatauluista.
Vuokraaja on velvollinen noudattamaan sovittuja aikatauluja. Timo Rädyn tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava aina mukana katosten
pystyttämisessä ja purkamisessa. Vuokraajan on
suoritettava ko. toiminnoista vastaavalle henkilölle matkakorvaukset, päiväraha ja mahdollinen
majoitus.

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

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

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

35 €
20 €

35 €
20 €

18 €

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

Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä
näyttelykatosta hintaan 60 euroa / katos / viikonloppu. Katoksen koko on 12 x 12 metriä, ja
niitä voi vuokrata myös yksittäin. Katoksen alle
voi sijoittaa neljä kehää siten, että katos kattaa
kehätoimitsijoiden pöydät ja tuomarit voivat
suorittaa koirien arvostelun katoksen suojassa.
Katoksia voi pääsääntöisesti käyttää
Helsingin Vinttikoirakerhon hallinnoimalla
alueella eli Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Mikäli vuokraaja haluaa käyttää katoksia muualla kuin mainitulla alueella, vuokraajan
on itse järjestettävä katoksien kuljetus.
Kennelpiiri ei vuokraa katoksien siirtämiseen vaadittavaa kuljetuskalustoa.

Peruutusehdot:
Katoksista tehdyn varauksen voi peruuttaa
sähköpostitse vastaanottokuittauksin varausosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
tapahtumaa veloituksetta. Kennelpiiri lähettää
peruutuksen vastaanottamisesta lähettäjälle
vahvistuksen.
Peruutus 3–14 vrk ennen tapahtumaa:
peruutuskulut 50 % kokonaisvuokrasta.
Alle kolme (3) vuorokautta ennen tapahtumaa: peruutuskulut 100 % kokonaisvuokrasta.
Katoksien vuokra ja peruutusmaksut on
suoritettava Helsingin Seudun Kennelpiirin tilille
FI51 1458 3000 1011 79 kahden viikon kuluessa
tapahtumasta, jossa katoksia on käytetty.

**) 30 uutta valkoista ja 25 koottavaa kevytpöytää
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VUOSAAREN KOKOUSTILAN OHJEET
Osoite: Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki.
Kokoustila sijaitsee pihatasossa rappujen O ja P
välissä. Kokoustilan yhteydessä on kennelpiirin
näyttelytarvikevarasto.
Parkkipaikkoja on Isonvillasaarentien ja Pienen Villasaarentien varrella – ei kokoustilan
piha-alueella.
1. Varaus tehdään sähköpostitse
varasto@hskp.net
Avaimen noudosta sovitaan jonkun allaolevista kanssa:
• Anne Eriksson, 040 561 4689,
Maamiehentie 1 A, 00760 Hki
• Hanna Leppälä, hanna.leppala@hskp.net tai
050 3441556 (vain iltaisin),
Kreijarinkuja 1 A, 00820 Hki
• Carina Kitti, 0500 404 255 (vain iltaisin
klo 18.00 – 20.00), Välitalontie 19, 00660 Hki
• Lauri Rostedt, 050 546 6618,
Peipontie 16, 02660 Espoo
Avain on palautettava tilaisuuden jälkeen seuraavaan päivään klo 12.00 mennessä sovittuun
paikkaan. Avainta ei saa postittaa.
2. Kokoustila on varaston takaosassa ovesta tullessa oikealla. Tilaan mahtuu 10 - 12 henkilöä.
Kokoustilassa on kahvin- ja vedenkeitin. Varastotilassa on myös WC.
3. Kokoustilasta lähdettäessä on muistettava
• sammuttaa kaikki valot
• sammuttaa virta kahvinkeittimestä
• pestä kahvinkeittimen pannut,
pesumahdollisuus wc-tilassa.
• viedä kaikki roskat mennessään
(kahvinporot jne), myös WC:stä.
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• lukita ulko-oven ylä- ja alalukko ja tarkistaa
lukitus
• lilmoittaa yhteyshenkilölle (Hanna Leppälä
hanna.leppala@hskp.net) välittömästi mahdollisista vahingoista toimitilassa.
• lVarastossa säilytettäviin tavaroihin ei saa
kajota eikä niitä saa siirrellä
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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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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