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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Syystervehdys koiraväki!
Pitkä, kuuma kesä alkaa olla takanapäin. No
ei nyt sen pitempi kuin aikaisemminkaan,
mutta todella lämmin, etten sanoisi kuuma,
heinäkuu, joka haittasi jo esimerkiksi Mejäkokeiden järjestämisiä. Aikatauluja oli pakko muuttaa siten, että aloitettiin koe jo
aamuyöllä, jotta saatiin jotenkuten siedettävät lämpötilat kaikille osallistujille. Joitakin
kokeita tiedän myös perutun korkean lämpötilan vuoksi. Hienosti silti niin kokeen
järjestäjät kuin osallistujatkin joustivat aikataulujen kanssa.

OUTIN PAKINA

Samoin alkoi karhun metsästys, josta jo
kuultiin ikävä tapaus, kun haavoittunut
karhu hyökkäsi metsästäjän päälle päässen
raatelemaan tätä. Toivottavasti tällaisilta
tapauksilta vältytään jatkossa.
Kaikesta huolimatta hyvää metsästyskautta
kaikille sekä menestystä koirakoille niin
piirinmestaruus-, rotumestaruus- sekä SMkisoissa, unohtamatta muitakaan kokeita tai
näyttelyitä.

Kennelpiirin hyväntekeväisyys match show
onnistui kaikin puolin hyvin ja osallistujiakin
oli reilusti yli kahden sadan. Onneksi sää
suosi sinä iltana ja mahdollisti niin monen
koirakon osallistumisen. Kiitos kaikille osallistujille. Shown tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Avustajakoirille.
Kennelpiirin jokavuotinen Innovaatiopäivä
on tätä kirjoittaessani vielä edessäpäin 12.10.
Toivottavasti päivään osallistuu runsaasti
koiraväkeä Viking Linen laivalla. Matka
suuntautuu Tallinnaan, jossa pysähdyksen
aikana jatkuvat luennot osallistujille.

Koira, ystäväni
Viime tammikuussa kohtasin elämäni raskaimman menetyksen: aviomieheni kuoli
täysin yllättäen 35 vuoden yhteiselomme
jälkeen. Onnekseni kaikki nämä vuodet olivat koirat olleet yhteinen harrastuksemme.
Mieheni oli aikoinaan aktiivinen palveluskoiraharrastaja ja kilpaili koirillamme eri lajeissa.
Myöhemmin harrastuksesta tuli yhteinen ja
sen myötä sain myös paljon ystäviä. Mieheni
rotu oli ehdottomasti saksanpaimenkoira, joten kun halusin oman koiran, päädyin bordercollieen. Vuonna 1992 se ei ollut kovin yleinen
rotu, sille oli vasta saatu palveluskoiraoikeudet samana vuonna. Tämä pieni ”pörriäinen”
ei ollut monenkaan palveluskoiraharrastajan
mielessä, kun päätin, että tästä rodusta kuulette vielä. Pari vuotta myöhemmin alkoi tulla
tulosta ja koirastamme tuli toinen rodun kahdesta käyttövaliosta. Ja kuten tämän päivän
tuloksista näkyy, onnistuin tavoitteissani.

Rotu oli minulle tärkeä ja kampanjointi rodun harrastusominaisuuksien puolesta johti
siihen, että 12 vuoden ajan ajoimme kerran
kesässä Kemijärvelle leireilemään palveluskoiralajien tiimoilta. Koiraharrastus vei minut
myös kennelpiirin toimintaan ja monen moiseen muuhunkin toimintaan.
Kun mieheni kuoleman jälkeen jäin yksin, en
jäänyt yksin. Koirien takia oli joka aamu noustava sängystä, vietävä ne lenkille, huolehtia
niiden ruokinnasta ja hyvinvoinnista. Koiraharrastuksen myötä oli kohdattava ne ihmiset, jotka eivät jättäneet minua yksin.
Tänä kesänä tein elämäni ensimmäisen autoretken Ruotsiin koirien ja koirallisen ystäväni kanssa. Elokuussa ajoin halki Suomen
Kemijärvelle tavaten matkalla harrastuksen
tuomia ystäviäni. Kuten matkalla ystäväni
kanssa jutellessani hän totesi: ”Sulla on kyllä
niin vahva verkosto, että sä et ole koskaan
yksin”

Outi Toni

Timppa

Metsästyskausikin on alkanut ainakin vesilintujen ja kyyhkysten pyynnin osalta.
Toivottavasti kaikki vesilintuja metsästävät
muistavat myös koiran käytön tärkeyden
pyynnissä, jotta kaikki mahdolliset haavakot
tai kaislikkoon tippuneet saalislinnut saadaan
varmasti talteen.
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Piirin parhaan vinttikoirien ratajuoksijan ja maastojuoksijan julkistaminen

HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika:

Tiistai 19. maaliskuuta 2019 klo 18.30

Paikka:

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Kennelpiirin vuoden 2018 paras vinttikoirien ratajuoksija on faaraokoiranarttu FI32577/13 Bazinga a Song of
Ice and Fire, omistaja Emilia Kanerva Espoosta. Vuoden 2018 paras vinttikoirien maastojuoksija on
whippeturos FI28869/16 Azarin Eleazar, omistajat Kari Eklund ja Katariina Rauko Espoosta.
Vuoden nuori koiraharrastaja
Kennelpiirin vuoden 2018 Nuori koiraharrastaja on Sandra Koivistoinen.

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Timo Hänninen avasi kokouksen klo 18.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
2. Puheenvuorot ja tervehdykset

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Vuorikoski ja kokouksen sihteeriksi Pia Kivistö.
4. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijoiden käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
Valtakirjan esittäneitä yhdistyksiä oli 18 ja niiden käytettävissä oleva äänimäärä 86 ääntä.
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kennelliiton edustajan tervehdys
Kennelliiton hallituksen jäsen ja jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio toi Helsingin
Seudun kennelpiirin vuosikokoukselle Suomen Kennelliiton tervehdyksen.

Kokouskutsu lähetettiin jäsenyhdistyksille 15.2. sähköpostitse ja kirjeitse niille, joiden sähköpostiosoitetta ei ollut
tiedossa 28.2.2019 Kokouskutsu on julkaistu kennelpiirin Tiedotteessa 3/2018 ja 4/2018. Todettiin kokous
sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja sen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

Ansiomerkkien jako
Kennelliiton edustaja Kirsi Sainio luovutti Kennelliiton kultaisen ansiomerkin edelleen
toimitettavaksi Krista Westerille.
Kennelliiton hopeinen ansiomerkki luovutettiin kokouksessa Jaakko Stenroosille.

6. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista ja työjärjestys muuttamattomina.

Kennelpiirin pronssinen ansiomerkki luovutettiin seuraaville: Erja Billings, Anu Heikkinen, Juha Laurila, Raimo
Markkanen.

7. Ääntenlaskijoiden valitseminen
Ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Heikkilä-Toni ja Pirkko Bellaoui.

Koiraystävällisen tahon julkaiseminen ja kennelpiirin kunniakirjojen luovuttaminen
Helsingin Seudun kennelpiiri nimesi vuoden koiraystävälliseksi tahoksi ProTuomarinkylä -liikkeen.
Kunniakirjan vastaanottivat Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja Anu Heinonen ja varapuheenjohtaja
Risto Suominen.

8. Kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Lindroos ja Anne Sinisalo.

Piirin parhaan MEJÄ -koiran julkistaminen
Kennelpiirin vuoden 2018 paras MEJÄ-koira on cockerspanieliuros FI44004/10 Delichon Droplet, omistaja
Kati Härkönen Helsingistä.
Piirin parhaan metsästyskoiran julkistaminen
Kennelpiirin vuoden 2018 paras metsästyskoira on labradorinnoutajauros FI53798/11 Brookbank Blackbird,
omistajat Jari Särkänlahti ja Pia Back Helsingistä.
Piirin parhaan palveluskoiran julkistaminen
Kennelpiirin vuoden 2018 paras palveluskoira on bordercollienarttu ER23021/14 Tending Piraya, omistaja
Emmi Lavikka Helsingistä.
Piirin parhaiden tottelevaisuuskoirien julkistaminen
Kennelpiirin vuoden 2018 paras tokokoira on bordercolliuros ER23018/14 Tending Panther, omistaja Mari
Leiviskä. Kennelpiirin vuoden 2018 paras tokotulokas on bordercollieuros ER27576/16 Despina Farbauti,
omistaja Anne Leivo.
Kennelpiirin vuoden 2018 paras rally-tokokoira on australianpaimenkoiranarttu FIN45884/07 Attic Angel's
Coyote She-Ra, omistaja Veera Korhonen. Kennelpiirin vuoden 2018 paras rally-tokotulokas on
belgianpaimenkoira malinoisnarttu FI27792/14 Aika Paha Annos, omistaja Janina Wallgren.
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9. Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
Toimintakertomus käytiin kokouksessa läpi kohta kohdalta. Toimintakertomukseen toivottiin seuraavat
lisäykset/täydennykset:
Kohtaan 5 Hallinto lisätään kennelneuvoja Jaana Heikanen. Kohtaan 9 Näyttelytoiminta lisätään: 15.9.2018
Suomen Bullterrieriyhdistys ry järjesti kaikkien rotujen pentunäyttelyn Malmin lentokentällä. Näyttelyyn osallistui
400 pentua. Kohtaan 10 Talous lisättiin maininta, että vuoden 2018 tulos oli kutakuinkin budjetoidun mukainen.
Alijäämäisessä budjetissa vuodelle 2018 oli ennakoitu kennelpiirin 40-vuotisjuhlien kuluja. Lisätään kennelpiirin
jäsenyhdistyksiin 31.12.2018 Suomen Karvattomat Rodut SuKaRo ry.
Kennelpiirin tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2018 hyväksyttiin muuttamattomina.
Kokouksen puheenjohtaja luki kokoukselle tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomukset, joissa ei ollut
huomautettavaa.
Vuosikokous vahvisti Helsingin Seudun kennelpiirin vuoden 2018 tilinpäätöksen.
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
Vuosikokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden toiminta- ja tilikaudelta 2018.
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11. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
Päätettiin jatkaa aiempaa käytäntöä; hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, sihteerille maksetaan
kulukorvauksena korkeintaan 1.000 euroa/vuosi. Kennelpiiriä edustavalle maksetaan 0,30 euroa/km matkalaskua
vastaan. Kennelpiirin taloudenpidon hoitaa jatkossa tilitoimisto, jolle maksetaan tästä korvaus laskua vastaan.

12. Jäsenmaksun määrääminen
Vuosikokous vahvisti kennelpiirin jäsenmaksun vuodelle 2019 siten, että yhdistyksen jäsenmäärän ollessa
1 - 19 jäsentä, jäsenmaksu on 5 euroa
20 - 39 jäsentä, jäsenmaksu on 10 euroa
40 - 59 jäsentä, jäsenmaksu on 15 euroa
60 - 79 jäsentä, jäsenmaksu on 20 euroa ja
80 jäsentä tai enemmän, jäsenmaksu on 40 euroa.
Jäsenmaksun suuruus per jäsenyhdistys määräytyy vuoden 2018 toimintailmoituksessa ilmoitetun
jäsenyhdistyksen jäsenmäärän (31.12.2018) mukaan.
13. Kuluvan kauden toimintasuunnitelma
Korjataan kirjoitusvirhe ensimmäisessä kappaleessa. Metsästyskoirajaoston osalta poistettiin ensimmäinen kohta
Piirinmestaruuskokeet: AJOK, BEAJ, HIRV, KARH, HIRV-J ja VAHI. Lisättiin toiseen Piirinmestaruuskokeet-kohtaan
HIRV-J ja KARH. Lisätään Agilityn piirinmestaruuskokeet Tapahtumat-otsikon alle. Muuten toimintasuunnitelma
vuodelle 2019 hyväksyttiin muuttamattomana.
14. Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio
Vuoden 2019 talousarvio on edelleen hieman tappiollinen. Syynä siihen ovat vähentyneet näyttelytoiminnan
tuotot sekä vähentyneet sponsoritulot. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muuttamattomana.
15.

Hallituksen puheenjohtajan valinta on joka toinen vuosi. Uusien jäsenten valitseminen hallituksen
erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle
Vuosina 2018 - 2019 puheenjohtajana toimii Timo Hänninen.

Hallituksesta erovuorossa ovat jäsenet Anu Heikkinen, Matti Koivu, Jaakko Stenroos ja Krisa Wester.

Kennelpiirin hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle kaudeksi 2019 - 2021 seuraavat jäsenet ilman äänestystä:
Anne Eriksson, Anu Heikkinen, Dmitry Poletaev ja Katri Sallinen
16. Kahden tilin-/toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
Vuoden 2018 toiminnantarkastajat: HT Timo Kervinen/Orange Audit Oy ja Kimmo Mustonen, varatoiminnantarkastajat
Mariann Marttina ja Susan Marttina.

Vuoden 2019 tilintarkastajaksi valittiin HT Timo Kervinen/Orange Audit Oy ja toiminnantarkastajaksi Pasi
Kemppainen, varatilintarkastajaksi Perttu Mettomäki ja varatoiminnantarkastajaksi Susan Marttina.
17. Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja liiton yleiskokouksen edustajan nimeäminen
Valittiin äänestyksen perusteella Kennelliiton valtuustoon kennelpiiriä edustamaan Carina Kitti, henkilökohtaisena
varajäsenenä Outi Heikkilä-Toni ja Tiina Flytström, henkilökohtaisena varajäsenenä Tapani Turunen.
Valittiin Tiina Flytströn edustamaan Helsingin Seudun kennelpiiriä Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen
marraskuussa 2019.
18. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita kokouskutsussa mainittuja asioita.
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HSKP KOETOIMINNAN TUKEMINEN
Piirinmestaruuskokeet
HSKP tukee piirinmestaruuskokeitaan 100 € / koe, kun kokeeseen osallistuu 10 koiraa tai
vähemmän.
Jos koiria on enemmän, lisätään tukeen 10 € / koira aina 20:een koiraan saakka.
Enimmillään tuki on 400€. Piirinmestaruustuki anotaan HSKP:n hallitukselta.
Kennelpiiri lahjoittaa kokeisiin piirinmestaruusmitalit.
Arvokokeet
Arvokokeiksi katsotaan SM-kokeet ja niiden valintakokeet sekä muutkin valtakunnallisesti
merkittävät koetapahtumat.
Kennelpiiri tukee arvokokeita järjestäviä jaostoja ottamalla niitä mukaan tekemään piirin
kaikkien rotujen näyttelyä. Kennelpiiri myös puoltaa ryhmänäyttelyitä erityisesti niille seuroille, jotka ovat järjestämässä arvokokeita.
Edellä mainitun lisäksi Kennelpiiri voi myöntää taloudellista tukea arvokokeiden järjestäjille
anomuksesta. Anomus osoitetaan Kennelpiirin sihteerille ja sen liitteenä tulee olla alustava
taloussuunnitelma. Sihteeri lähettää anomukset niiden jaostojen käsiteltäviksi, joille kyseinen koetoiminta kuuluu, tuet myös maksetaan kyseisen jaoston hallinnassa olevista varoista. Lopullisesti anomukset hyväksyy piirin hallitus. Anomusten on oltava perillä tapahtumaa
edeltävän vuoden 30.09. mennessä.
Kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden osalta on lisäksi
Uudenmaan Kennelpiirin kanssa sovittu, että niiden valintakokeita tuetaan 1000 € / piiri, jos
koe on yksipäiväinen ja 2000 € / piiri, jos koe on kaksipäiväinen.
Otteluita tuetaan 2500 € / piiri. Tuen edellytyksenä on, että kokeen järjestävät Helsingin ja
Uudenmaan Kennelpiirien seurat yhdessä. Anomukset toimitetaan Kennelpiirien sihteereille määräaikaan mennessä ja niiden liitteenä tulee olla suunnitelma kokeen järjestämisestä:
koepaikka, järjestelyt, tukinäyttely, kohtuullinen budjetti sekä ottelun jälkeen raportti. Tuen
käsittelee ja myöntää Kennelpiirin hallitus.
Helsingin ja Uudenmaan Kennelpiirit ovat muidenkin arvokokeiden kohdalla todenneet, että
on suositeltavaa, että piirien yhdistykset järjestävät niitä yhdessä. Piirit ovat sopineet, että
tällaisia kokeita tuetaan samalla summalla/piiri, kunhan anomukset on toimitettu asianmukaisesti määräaikana piirien sihteereille.
Kaiken koetoiminnan tukemisen edellytyksenä on, että koetta on järjestämässä Kennelpiirin jäsenyhdistys.
Mitään tukia ei makseta yksityishenkilön tilille, vaan ainoastaan yhdistyksen/tapahtuman tilille.
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HUOM! Helsingin Seudun kennelpiiri vuokraa Munkkivuoren (Taiteentekijäntie 7)
toimitilaa 31.12.2019 saakka.
Tilavaraukset sähköpostitse leena.harjapaa@gmail.com

TIEDOTETTAVAA jäsenistölle

Eläinlääkäriasemat jotka päivystävät
pääkaupunkiseudun alueella

HUOM! jäsenjärjestöt
Taiteentekijäntien tila on varattavissa 31.12.2019 asti, jonka jälkeen tilan vuokrasopimus
päättyy. Vuosaaren kokoustila on edelleen käytettävissä, katso mainos sivulla 11.
Piirin alueella eri kokoisia edullisia kokoustiloja ja luentosaleja voi tiedustella muun muassa
näistä paikoista:
kennelpiiri.fi/helsingin-seutu/tilat-ja-tarvikkeet/vuosaaren-tila
malmitalo.fi/
maunulatalo.fi/
kennelliitto.fi/liity-jaseneksi/jasenyhdistyksille/vuokraa-koulutustila
pääkaupunkiseudun kirjastot (usein maksuttomia, mutta vain arkisin)

Kennelpiiri järjestää järjestyksenvalvojia koskevia
kursseja seuraavasti:
Järjestyksenvalvojien kertauskurssi 18.1.2020 klo 10.00
Kurssin voi suorittaa korkeintaan 6 kk ennen kortin
vanhenemista. 90 €
Järjestyksenvalvojien peruskurssi (40 tuntia):
15.-16.2., 22.-23.2. ja 1.3.
Kurssin hinta 150 €. Kennelpiiri maksaa puolet kurssin
hinnasta piirin tapahtumiin osallistuville
järjestyksenvalvojille
Sitovat ilmoittautumiset: hskppkjaos@gmail.com
Tiedustelut: Outi Toni 050 5826722
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Yliopistollinen eläinsairaala
Koetilantie 2, 00790 Helsinki (Viikki)
Päivystys
puh. 0600 97411, virka-ajan ulkopuolella
Päivystyspuheluiden hinnat: 2,03 eur/min+pvm, jonotus on maksullista
Hätäpäivystysalueet: Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi
Hätäpäivystysalueen potilaat voivat tulla suoraan päivystykseen.
MEVET
Höyläämötie 5, 00380 Helsinki (Pitäjänmäki)
Päivystys 24/7, ilman ajanvarausta
0600 556500 (1,99min+pvm/mpm)
AISTI
Virtatie 9, 01600 Vantaa (Myyrmäki)
Päivystys 010-4232142 (klo 20.00-08.00)
EVIDENSIA TAMMISTO
Tammiston kauppatie 29, 01510 Vantaa (Tammisto)
Päivystys: 0600-418 730 (1,97 €/min + vpm).
Tämä numero on käytössä viikonloppuisin perjantaista klo 22:00 maanantaiaamuun
klo 07:00 asti sekä arkiöisin klo 22:00-07:00.

HSKP Tiedote 3 • 2019
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MEJÄn piirinmestaruuskoe
MEJÄn piirinmestaruuskoe käytiin 8.9. 2019 Mäntsälässä. Kokeen järjesti Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ry ja koe oli Helsingin Seudun kennelpiirin ja Uudenmaan kennelpiirin yhteinen koe.
Kokeen ylituomareina toimi Helsingin Seudun kennelpiirin koirille Mari Myllynen ja Uudenmaan kennelpiirin koirille Heikki Pirhonen. Vastaavana koetoimitsijana toimi Mari Mamia,
sihteerinä Sanna Tahvanainen ja emäntänä Miia Koski. Tällä kertaa Mäntsälässä oli samaan
aikaan yllättävästi haukkukoe, mutta onneksi Uudenmaan piirin maastot saatiin järjestettyä
Askolaan, Helsingin Seudun kennelpiirin maastot olivat Mäntsälässä.
Helsingin seudun kennelpiirin mestaruuden voitti cockerspanieli Delichon Flying Adder,
omistaja Kati Härkönen. Kakkosena saman omistajan cockerspanieli Delichon Droplet, vuoden 2018 ja 2017 MEJÄ-piirinmestari. Kolmantena labradorinnoutaja Odorosas De La Rose,
omistaja Anu Brunila-Kovanen
Paikalle saapui sunnuntaina myös Helsingin Seudun kennelpiirin puheenjohtaja Timo Hänninen ja toi mukanaan piirimestarille voittajan tuopin.
Paljon onnea kaikille upeista tuloksista!

Palveluskoirien sm-kilpailut
16.–18.8.2019 Lahdessa järjestetyissä palveuskoirien Suomen mestaruuskilpailuissa
menestyneitä ”piiriläisiä”
Mervi Kähönen ja labradorinnoutaja Sidewild All About Shadows, Vantaa
(hakukokeen SM 1)

Tottelevaisuuden piirinmestaruuskilpailut pidettiin 31.8.2019 Tuomarinkartanolla. Hieno sää
suosi tottelevaisuuden piirinmestaruuskilpailua ja koepaikalla vallitsi mukava tunnelma. Kannustajiakin oli saapunut kivasti paikalle.
Lisää valokuvia löytyy tottelevaisuusjaoston FB-sivuilta.
Kokeen tuomarit: Leena Välimäki (EVL), Mari Väänänen (ALO- ja VOI-luokka) ja
Anne Nokelainen (AVO- ja VOI-luokka)
Piirinmestaruuskokeen 31.8. tulokset:
EVL
1 Kati Nyman ja bpk gr Finn Noir Kiss and Tell 289,5 p. kp, PIIRINMESTARI
2 Maija Kultamaa ja bc Tending Catlike 277,5 p.
3 Angelica Leiman ja auskelpie Cefeus Wonderful Ylva II 263 p.
4 Henrietta Nurminen ja bc Maccabee Eagle-Eyed Lad 234,5 p.
VOI
1 Tiina Hyvärinen ja bc Despina Frosti 258 p.
2 Matleena Kujala ja tolleri Donnan Call Me Bessie 200 p.
3 Janina Wallgren ja bpk malinois Aika Paha Annos 194 p.
AVO
1 Hannele Rontu ja bc Tending Almighty 306,5 p.
2 Lotta Franck ja Red’n Ready Fbi Most Wanted 291,5 p.
3 Katri Soinne ja sheltti Pikkupaimenen Ode to Exellence 281,5 p.
ALO
1 Anne Barck ja auspk Red’n Ready Diamond Thief 195,5 p.
2 Anna Vuokolainen ja auspk Red’n Ready Prison Break 195 p.
3 Sara Malinen ja bc Dwylch Scrofa Libycus 192 p.

Emmi Lavikka  ja bordercollie Tendin Piraya, Helsinki (Jälkikokeen SM 1)
Senni Huotari ja bordercollie Peatdigger Bute, Helsinki (hakukokeen SM 3)
Paljon onnea kaikille upeista tuloksista!
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31.8.2019 tottelevaisuuden
piirinmestaruuskilpailut
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JOUKKUEKILPAILU
1 HSKH ry 1  876,7 p.
2 ATD ry  807,1 p.
3 HSKH ry 2   741,7 p.
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Pääkuvassa Piirinmestari Finn Noir Kiss and Tell eli Tria elementissään.
Trian omistaja ja ohjaaja on Kati Nyman (pikkukuva)
JOUKKUEKILPAILU
Kuva oikealla: Tokon Piirinmestaruuden joukkuekilpailun voitti 1 HSKH ry (Hakunilan Seudun
Koiraharrastajat ry)
Kaikki aukeaman kuvat © Minttu Mantere
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Kuva: Tiia Hämäläinen

FIN TVA Finn Noir Kiss And Tell ”Tria”

Helsingin seudun kennelpiirin piirimestaruuskoe elokuussa 2019 oli meidän tämän
vuoden joukkuekilpailusarjan kolmas tottelevaisuuskoe, johon lähdimme Trian kanssa
hakemaan hyvää kehäkokemusta ja tavoittelemaan eheää suorituskokonaisuutta. Kokeeseen oli kiva lähteä elokuun hyvän harjoittelujakson jälkeen kaverin kyydissä osana
kotiseuran joukkuetta.
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Joukkuekilpailuvuosi on ollut meille uusien
kilpailukokemusten ja kilpaparina vahvistumisen ajanjaksoa, joka käynnistyi jo alkuvuonna
Trian lajiharjoittelun painopisteiden suunnittelulla ja hallitilojen metsästyksellä sekä
treeniseuran järkkäilyillä. Pienen kotihallimme AgiTokolan palo ei yhtään helpottanut
tilannettamme. Ystävien ja perheenjäsenten
avuilla pääsimme onneksi harjoittelemaan
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edes minimaalisen määrän yöaikaan tai muuten pääkaupunkiseudun hallien varattavissa
olevilla ajalla. Se upea tunne, joka minulle tuli
kun toimimme yhdessä Trian kanssa, yhdessä
tekemisen ilo ja kehittyminen pitkäjänteisen
valmentajan tuella (Kiitos Jessica S!) antoi
sellaiset superenergiat, että poikkeusaikoina
harjoittelu ei tuntunut minusta vaikealta.    
Meidän haaste tai oikeastaan este kehittymiselle on pitkään ollut riittävän ison harjoittelutilan puuttuminen talvikausilla sekä
häiriöpuitteet, joita yksin harjoitelleessa ei
saa. Tekniikkaharjoittelun, virehallinnan-,
yhteistyön vahvistamisen sekä palkattomuuden kestämisen harjoittelun lisäksi erityinen
tavoitteemme oli löytää harjoittelutilanteita
jotka antaisivat edes jonkintasoiset eväät arvokisaan, esimerkiksi FMBB-kokeeseen, jossa
800 belgiä toimii eri lajeissa yhtä aikaa urheilukeskuksen alueella agilitykenttien, IPO-,
mondioring- sekä useiden näyttelykehien
vierellä.
Toukokuussa edustimme Tzekeissä Suomen Belgianpaimenkoirayhdistystä World
Championships of Belgian Shepherds
(FMBB), belgien MM-kilpailussa neljän muun
Class 3 (EVL) koirakon kanssa. Suomen TOKO-joukkue sijoittui sijalle 4. Se oli meille ensimmäinen kilpailu ulkomailla. Tämä kahden
viikon pituinen kisamatka sisälsi edustusjoukkueen viikon pituisen edustusjakson eri
juhlallisuuksissa. Trialla alkoi ennakoimaton
juoksu menomatkalla, mikä vaikutti meidän
matkaamisiin uroksen kanssa, isosti kisajärjestelyihin ja lopulta myös Trian kisavireeseen niin, että onnistuneesta yhteistyöstä
ja Trian teknisestä osaamisesta huolimatta
emme yltäneet suoritustasoomme. Kiitos
Ralf Björklundin kannustavan palautteen ja
keskusteluhetken, saatoin kisan jälkeen olla
edelleen ylpeä Triasta ja uskoa että olimme
mekin toimiva TOKO-koirakko.
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Kokemukset Trian kanssa ulkomailla matkaamisesta ja kisaamisesta MM-kehässä kaikista ulkoisista haasteista huolimatta olivat
hyviä ja antoivat minulle ohjaajana tietoa mihin jatkossa kiinnitämme huomiota. Koiran
ja ohjaajan yhteistyön merkitys ja häiriökesto sekä treeniporukan toimivuuden ja tuen
merkitys ovat meille näitä. Ja hellelämpöön
liittyvä nestetys ja viilennys.
Toinen joukkuekilpailumme oli TOKOn SMkilpailu, johon osallistuimme AgiToko Dogsin
joukkuekoirana elokuussa. Tämän joukkuporukan hyvän yhteishengen sekä yhteistreenin turvin lähdimme SM-kokeeseen, vaikka
valmistautumistamme vaikeutti pahasti hammasrikko sekä heinäkuussa sattunut takajalan lihaksen revähdys. Kolme päivää ennen
SM-koetta Tria sai täystreeni- ja starttiluvan
Eläinsairaalan hoitaneelta fysioterapeutilta.
Tria on siitä hyvä harrastuskaveri, että se vastaa tehtyyn treeniin ja sen tekeminen muokkautuu vaikka onkin jo lajin ” konkari” TVA
vuodelta 2016, belgien Rotumestari vuodelta
2017 sekä RM2 vuodelta 2018.
Piirikokeeseen valmistauduimme muutaman aktiivisen treeniystävän ja seurajoukkueen avulla. Itse iloitsin siitä, että saatoin tarjota Trialle harjoitteita, joita se tarvitsi jotta
koetilanne ei olisi niin poikkeustila ja yhteistyömme kantaisi minun jännittämisestä ja ulkoisista häiriöistä huolimatta. Lämmin kiitos
aina valmiille ja uskolliselle koiralle - Trialle
sekä meitä kauden harjoituksissa auttaneille.
Tulos tehtiin yhdessä. Kisapaikka ja järjestelyt
olivat erinomaiset. Se, että EVL:ssa oli nollakoira, nosti kokeen tunnelman arvokisan tasolle. Tunnelma EVL-kehän laidalla oli avoin
ja kaikkia kannustava.

Kati Nyman
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Nuorten tokorinki
HSKP nuorten koirien tokorinkiin valittiin
elokuussa näyttökokeen ja motivaation pohjalta seitsemän uutta koirakkoa (osa kahden
vuoden, osa alkuun yhden vuoden paikalle).
Tervetuloa uudet rinkiläiset!! Raila Terävä
(bordercollie Pink), Riikka Helkamäki (kääpiösnautseri Kerttu), Eveliina Peltola (mittelspitz  Fiona), Heidi Rajala (novacotiannoutaja
Luca), Kaisa Kuukka (bordercollie Yaffa), Kira
Varesvuo (bordercollie Notte) ja Anna-Stiina
Henttinen (löwchen Simba)

Hyväntekeväisyys Match Show 15.8.2019

Ringin jättivät Sirke Viitanen ja bordercollie
Kuri, Joanna Nurkki ja australianpaimenkoira
Cava, Henrietta Nurminen   ja bordercollie
Vilke, Sarianna Huuhka ja amerikanstaffordshirenterrieri Hilma, Heidi Tenkanen ja mudi
Särmä, Anne Leivo ja bordercollie Lucky sekä
Josefina Sipilä ja bordercollie Raimo.
Kaikille ringin nyt jättäville paljon kiitoksia ja
oikein mukavaa jatkoa ja toivottavasti tokoa
myös tulevaisuudessa!

Helsingin Seudun Kennelpiirin perinteinen
hyväntekeväisyys Match Show Avustajakoirien hyväksi järjestettiin Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa 15.8.2019.
Tuomarit:
Pennut - Päivi Eerola
Roturyhmät 1 ja 3 - Nina Janger
Roturyhmät 2 ja 10 - Teija Salmi-Aalto
Roturyhmät 4, 5 ja 6 - Anneli Pukkila
Roturyhmät 7, 8 ja 9 - tuomari Marja Talvitie
Monirotuiset ja Junior Handler- ja
Senior handler-luokat - Ulla Koivuniemi

Kaunis kesäsää houkutteli paikalle 134 aikuista puhdasrotuista koiraa, 78 puhdasrotuista
pentua ja seitsemän monirotuista, yhteensä
219 koiraa. Lisäksi näyttelyyn osallistui seitsemän Junior Handleria ja 14 Senior Handleria.
Best in Show tulokset:
BIS 1 Valkoinen paimenkoira Yori
om. Tino Jalonen
BIS 2 bokseri Helios om. Janette Bergstén
BIS 3 tiibetinterrieri Tomppa om. Tarja Salo
BIS 4 pitkäkarvainen mäyräkoira Daisy
om. Heini Ståhlberg

Kuva: Outi Toni

Hyväntekeväisyys Match Shown yhteydessä 15.8. Etsijäkoiraliitto ry esitteli toimintaansa ja kertoi kuinka toimia kun koira katoaa.
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BIS 1, Valkoinen paimenkoira Yori
om. Tino Jalonen. Kuvassa BIS tuomari Marja Talvitie ja Nina Janger

HSKP Tiedote 3 • 2019
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SH1
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alaskanaija Riikonen ja
malamu
Noe
utti
JH3 Anne Koivisto ja
lancasher heeler
Rokka

Terrierien pentunäyttely 14.9.2019

Best in Show tuomari
Tuula Savolainen
BIS 1, buhund
Ratsunummen Heimdahl-Steinn
om. Pesari-Laine Anne

Kuva: Outi Toni
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t
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BIS 2, chihuahua, lyhytkarvainen
Kimberling’s Emperors Last Waterfall
om. Rumbin Jenni

tuisten
Moniro
BIS 1
Huima a Teittinen
om. Taik

Kuva: Outi Toni

Match Show kuvat © Outi Toni
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BIS 3, englanninvinttikoira
Inas Fashion Exquisite, om. Marttinen Pirkko-Liisa & Koulermou Ina

Kuva: Outi Toni

Terrierien pentunäyttely 14.9.2019

Puisto täynnä pentuja, mutta kukahan
niistä mahtaa olla se ”tuttu tv:stä”?

Kuva: Outi Toni

BIS 4, englanninspringerspanieli
Adamant’s Nobody Is Perfect But Me
om. Kuhlman Sanna
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HSKP terrierijaoston järjestämä pentunäyttely onnistui hienosti. Paikalla oli myös MTV:n
Huomenta Suomen Extran kuvausryhmä
haastattelemassa pentujen omistajia uuteen
syyskaudella esitettävään kuusiosaiseen
lemmikkiohjelmaan. Ja kuten kaikki tietävät, on kierrätyksen suosio kasvanut ja nyt
meilläkin oli mahdollisuus tukea hyvää asiaa
tämän näyttelyn yhteydessä. Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen se osa-alue,
joka hoitaa luonnonvaraisia eläimiä, oli pienen myymälänsä kanssa paikalla. Yhdistyksen kaksi jäsentä olivat myymässä jos jonkinmoista koiriin liittyvää tavaraa, jotka olivat
saaneet lahjoituksina. Oli uutta ja käytettyä
tavaraa leluista hyviin talvimantteleihin ja
hihnoihin ja aivan minihinnoilla.

HSKP Tiedote 3 • 2019

Vajaan 300 pennun näyttelyssä nautittiin
syyskuun auringosta ja sateen ropinasta tasapuolisesti. Iltapäivän raekuuro täydensi
sään haltijan repertuaarin, mutta rakeiden
ropistessa olimme jo onnellisesti näyttelyn
purkamisen loppupuolella.
Oli hienoa tarjota uusille ja miksei vanhemmillekkin koiranomistajille mahdollisuus
nauttia Marketanpuiston hienosta miljööstä
ja alueen ravintolakin oli pannut parastaan
ruokatarjoiluissaan. Ja yksi asia, mikä varmasti oli myös näyttelyvieraiden mieleen, oli
bajamajojen sijaan oikeat WC:t!
Ainoa asia, mikä upeassa Marketanpuistossa on hieman hankalaa, on sen alueen
parkkialueiden pienuus ja se, että ne ovat
hajallaan monessa eri paikassa. Vaan siitäkin
selvittiin, kun koiramäärä jäi sopivan maltilli-
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seksi. Näytteilleasettajille iso kiitos pitkämielisyydestä parkkipaikkojen järjestämisessä ja
paikalle ohjaamisissa. Pienellä porukalla kun
tehdään, niin keltaliiviset olivat hieman harvassa tällä kertaa.
Terrierijaoston tiimi toimi kuten tiimiläisten
koiratkin, nopeasti havainnoiden ja tarvittaessa räjähtävällä nopeudella. Tuomaritiimimme oli parasta A-ryhmää kehähenkilöistä
puhumattakaan. Apukäsiä tapahtumaan
saimme omilta puolisoiltamme ja harrastajakavereiltamme, mistä suuret kiitokset JÄLLEEN kerran.

Minä, vanhana näyttelyissä jokapaikan
höylänä pyörivänä, haluan eritoten kiittää Jaakkoa ja hänen omaa ”kymppiään” eli
meidän jaoston Paulaa, jotka mahdollistivat
tarvikkeiden noudon, pystyttämisen, purkamisen ja palauttamiset!
Toivottavasti kaikki muutkin minun lisäkseni viihtyivät auringon ja sateen värittämässä
syksyisessä pentunäyttelyssä Marketanpuistossa.

Anne

Suomen suurin koiratapahtuma
Messukeskus Helsinki 7.–8.12.2019
www.koiramessut.fi
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HUOLEHDI OMASTA JA KOIRAN
NÄKYVYYDESTÄ PIMEÄLLÄ!
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Kuva: Outi Toni

Kaunis turkki, terve iHO
ja terveet tassut

pa

tented p
a
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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

METSÄSTYSKOIRAJAOSTO

NUORISOJAOSTO

Puheenjohtaja
• Harri Väre
harri.vaere@gmail.com
040 585 4955

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

Sihteeri ( jaoston ulkopuolinen)
• Pia Kivistö
pia.kivisto@welho.com

Varapuheenjohtaja
• Taru Niemenperä
taru.niemenpera99@gmail.com

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

Sihteeri
• Pihla Haukinen
pihla.haukinen@gmail.com
+358415357264



hskp.net/jaostot/metsastyskoirajaosto

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

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

Anotut kokeet ja kurssit
HIRV
KAER 	
KAER
KAER
KAER
KAER
KAER
KAER

20.8. - 31.12.2019 HSKP alue
Piirinmestaruuskoe 19.10.2019 Pornainen
Peltokoe, 26.10.2019 Kemiön saari
Peltokoe, 27.10.2019 Kemiön saari
Peltokoe, 16.11.2019 Inkoo
Peltokoe, 17.11.2019 Inkoo
Peltokoe, 30.12.2019 Inkoo
Peltokoe, 31.12.2019 Inkoo

PALVELUSKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Outi Heikkilä-Toni
050 582 6722
outi.toni@kolumbus.fi
Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com
Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com
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SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO
Puheenjohtaja
• Hanne Ahola
Sylvesterinkuja 3a, 00370 Helsinki
040 761 4365
hanne.ahola@helsinki.fi
Sihteeri
• Anu Heikkinen
Hevostilantie 1 i 53, 02920 Espoo
040 571 4266
anu.heikkinen@oriola.fi

TERRIERIJAOSTO

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

Puheenjohtaja
• Jaakko Stenroos
050 3799909
ulla.jaska@kollumbus.fi

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

Terrierijaoston hallituksen kokoonpano 2019:

hskp.net/jaostot/
terrierijaosto

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

Jaakko Stenroos, puheenjohtaja, Lakelandinterrierit ry
Suvi Kuivanen, sihteeri, Suomen Bedlingtonkerho ry
Jenni Suojasto, Cesky-kerho
Paula Polvinen, Lakelandinterrierit ry
Christa Ahlbom, Skotlanninterrierikerho ry
Hanna Granlund, Skyenterrierikerho ry
Anne Eriksson, Suomen Bullterrieriyhdistys ry
Juuli Nilsson, Suomen Englanninkääpiöterrierit ry
Johanna Nykyri, Walesinterrierikerho ry
rahastonhoitaja (hallituksen ulkop.) Jaana Tunturi, Suomen Bedlingtonkerho ry

VINTTIKOIRAJAOSTO

Muista joulusiunaus 11.12.2019.
Katso mainos takasisäkannesta.

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

TOKOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
Ruusutorpanpuisto 2 A 50,
02600 Espoo
puh. 050 521 6116,
pbellaoui@gmail.com
Sihteeri
• Laura Kurimo
laura.kurimo@gmail.com
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Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
Kettutie 4 C 7,
00800 Helsinki
050 382 2749
kaisa.westerlund@dlc.fi

hskp.net/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

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

34

HSKP Tiedote 3 • 2019

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 Omakoirapalveluun.
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 2019 kokousajat
21.10. • 18.11. • Muutokset mahdollisia,
tarkasta tiedot kotisivuilta.
Esityslistalle tarkoitetut asiat tulisi lähettää piirin sihteerille vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Postia Kennelpiirin sihteerille voi lähettää osoitteella: Hanna Leppälä,
Kreijarinkuja 1 A 17, 00820 Helsinki, puh. 050
3441556, hannalepp@hotmail.com. •••
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Näyttelyanomuksen voi täyttää ja toimittaa eteenpäin yhdistyksen puheenjohtaja
tai muu henkilö, jolla on oikeudet yhdistyksen tietojen ylläpitämiseen tai tapahtumien
ylläpitämiseen. Oikeudet on annettu jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille.
Sihteeri tai puheenjohtaja voi lisätä Omakoira-palvelussa yhdistyksen jäsenelle yhdistystietojen ylläpitäjän tai tapahtumien
ylläpitäjäoikeudet lisäämällä henkilölle ko.
luottamustehtävät yhdistyksen tietoihin.
Henkilön Kennelliiton jäsenyyden tulee olla
voimassa.
Näyttelyanomukseen merkitään vähintään kaksi vaihtoehtoa näyttelyn järjestämisajankohdaksi. Lopullinen päivämäärä
tulee myöhemmin Suomen Kennelliitosta.
Tämä on syytä huomioida ennen kuin näyttelytoimikunta alkaa varata tuomareita.
Samana viikonloppuna järjestettävien
alueellisesti lähekkäisten kaikkien rotujen
tai kansainvälisten näyttelyiden näyttelytoimikuntien on huolehdittava siitä, ettei
samoja rotuja arvostella molemmissa näyttelyissä samana päivänä. Kotimaiset rodut
tulee mahdollisuuksien mukaan arvostella
näyttelyssä samana päivänä. Kaksipäiväiset
näyttelyt sopivat aina ryhmäjakonsa vastakkaisiksi ja yksipäiväiset näyttelyt järjestetään
eri paikkakunnilla eri päivinä.
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Jos samana päivänä järjestetään alueellisesti lähekkäisiä näyttelyitä, joissa arvostellaan samoja rotuja, järjestäjien tulee sopia
asiasta keskenään. Kansainvälisten näyttelyiden maantieteellinen etäisyys samana
päivänä on vähintään 300 km ryhmäjako
huomioon ottaen. Kennelliiton järjestämän
näyttelyn kanssa ei saa olla samanaikaisesti
muita näyttelyitä.
Näyttelyn rahaliikenteessä käytetty tili
ei saa olla yksityistili, vaan sen on oltava
joko näyttelyn oma tili tai näyttelyn järjestävän yhdistyksen tili.
Näyttelytoimikunnan sihteerillä on oltava voimassaoleva kehätoimitsijakortti.
Ohjeet Omakoira-palvelusta ja näyttelyiden anomisesta löytyvät Kennelliiton
sivuilta.
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Näyttelyiden anomisen aikataulu

Näyttelykalenteri

Ryhmänäyttelyjen ja erikoisnäyttelyjen
anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2021
30.9.2019
31.10.2019
2022
30.9.2020
31.10.2020

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

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2022
30.11.2019
1.1.2020
2023
30.11.2020
1.1.2021

Näyttelytoimikuntien velvoitteet
Kaikkien rotujen näyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden toimikuntien edustajat
ovat velvollisia osallistumaan vuosittain Kennelpiirin järjestämiin näyttelytoimikuntien koulutustilaisuuksiin.
Kennelpiiri tiedottaa koulutuksista
mm. kotisivuillaan ja piirin Tiedotteessa.
Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan
Kennelliitolla ja Kennelpiirillä on oikeus evätä näyttely sellaiselta näyttelytoimikunnalta,
joka ei ole aikaisempien näyttöjen perusteella kykenevä näyttelyn järjestämiseen.
Kennelpiirin näyttelyohjaajat ovat käytettävissä kaikkien näyttelytoimikuntien
apuna. Yhteystiedot ovat saatavilla mm. Tiedotteen sisäetukannessa sekä Kennelpiirin
kotisivuilla. On suositeltavaa, että näyttelytoimikunnat ovat yhteydessä Kennelpiirin
näyttelyohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa näyttelyä suunniteltaessa.
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Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:
Maailman voittajanäyttelyt 2019–2022
2020 Madrid, Espanja 23.–26.4.
2021 Tsekki
2022 Brasilia
Maanosanäyttelyt/
EV-näyttelyt 2019–2021
2020 Celje, Slovenia 8.–11.10.
2021 Budapest, Unkari 21.–23.5.
2022 Ranska

Piirin kehätoimitsijat
Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta
hskp.net/kehätoimitsijat sekä Kennelliiton
Omakoira-palvelusta.
Helsingin Seudun Kennelpiiri pitää myös
Kennelliiton listan rinnalla omaa Kennelpiirikohtaista kehätoimitsijalistaansa. Kehätoimitsijoiden on ilmoitettava kaikki omat
listaukseen tulevat muutokset myös Hanna
Leppälälle, joka ylläpitää listaa.
Kehätoimitsijoiden velvollisuus on hoitaa omat muutoksensa Kennelliiton Omakoirassa olevalle listalle.
Uudeksi kehätoimitsijaksi Kennelpiirissä
voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen,
asuu Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten alueella ja on hyväksytysti suoritetun
kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyyden saavuttamiseksi tarvittavat harjoitteHSKP Tiedote 3 • 2019

Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyt
2019 Ruotsi, Tukholma 14.–15.12.
Crufts
2020 Birmingham, UK
5.–8.3.

lukerrat 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. 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 	Anomus	Ilmoitus Kennelpitoaika
piirillä viim. liitossa viim.
1.1.–30.4. 31.8.
30.9.
1.5.–31.7.
31.12.
31.1.
1.8.–31.12. 31.3.
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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KAER-vesityö: Soile Hanhinen, Lepolantie
29 A, 00660 Helsinki, soile.hanhinen@netti.fi
MEJÄ ja PIKA: Tuovi Henttu-Torckell, Takstorventie 33, 04140 Martinkylä,
tuovi.henttu@gmail.com
MÄAJ: Esa Koivisto, Elsantie 15, 01420 Vantaa, esa.koivisto@finnvacum.fi
HIJÄ ja REK: Maarit Oikari, Tallimestarintie
23 D 8, 02949 Espoo, maarit.oikari@elisanet.fi
Toimitsijakortit
Toimitsijakortit, jotka koskevat tokoa,
rally-tokoa ja koiratanssia sekä luonnetestiä
ja palveluskoiralajeja, anotaan Palveluskoiraliitosta. Agilityä ja vinttikoiria koskevia kokeita koskevat kortit anotaan ao. lajiliittoista.
Muut toimitsijakortit anotaan edelleen piirin
kautta Kennelliitosta.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on
valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on kussakin koemuodossa riittävästi.
Koulutuksella ja jatkokoulutuksella pyritään
yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua
sekä pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.
Ylituomarikoulutus jakautuu
viiteen eri vaiheeseen:
1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
tai erikoistumiskurssit
2. 	 SKL-FKK:n järjestämä peruskoulutus
3. Rotujärjestöjen tai -liittojen järjestämä
erikoistumiskoulutus
4. 	 Koearvostelut tai harjoitusarvostelut
5. 	 Ylituomariksi pätevöiminen
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Esityksen ylituomarin peruskurssille tekee
hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, että
henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja täyttää ylituomarille asetettavat vaatimukset.
Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKLFKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja osoitetaan hakijan Kennelpiirille, joka hyväksyy
hakijat koulutukseen.
Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi ylituomareita.
Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomarikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä,
jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä
vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat niin
hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin tekemään. •••
Palkintotuki ja piirivero
Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä
on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pirjo Ojala-Laineelta, puh. 040 729
2883.
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka
on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä
rotujärjestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä, rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä
eikä avoimista katselmuksista (open show).
Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.
HSKP Tiedote 3 • 2019

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. si-

Vuokraushinnat

kpl

toutuu 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.

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.

Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin
jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

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

1.9.2018 alkaen

Isot telttakatokset
Mikrosirulaite     	
4
Kehätarvikepakkaus*                	10
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

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

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

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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Kennelpiiriltä on vuokrattavissa neljä
näyttelykatosta hintaan 75 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.
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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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Kennelpiirin tilat
Munkkivuoressa ja Vuosaaressa

koiriensa siisteydestä sisätiloissa. Vuosaaren
toimitilan pihalla ei saa pitää koiria vapaana.

Helsingin Seudun Kennelpiirin toimitila sijaitsee osoitteessa Taiteentekijäntie 7,
00350 Helsinki (hsl.fi/reitit-ja-aikataulut).
Toimitilasta peritään vuokraa 30 euroa Kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä ja 50 euroa muilta
yhdistyksiltä (mm. rotujärjestöiltä ja muilta
kuin HSKP:n jäsenyhdistyksiltä).

Tarkempaa tietoa toimitiloista ja niiden
käytöstä löytyy Kennelpiirin kotisivuilta
osoitteesta www.hskp.net.

Kennelpiirin varaston yhteydessä on
myös kokoustila osoitteessa Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Vuokra tilasta arkiiltana Kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä on 10
euroa ja muilta yhdistyksiltä 20 euroa.
Tilan varausmaksu on suoritettava Kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09, viite
20323 viimeistään 14 päivän kuluttua tilan
vuokraamisesta.
Tilavarauksia ottaa vastaan Leena Harjapää, leena.harjapaa@gmail.com.
Kerhotilan avain on palautettava – jos ei
muuten ole sovittu – seuraavaan päivään klo
12.00 mennessä. Avainta ei saa postittaa. On
tarkoitus, että seuraava käyttäjä saa avaimen
haltuunsa iltapäivällä. Kadonneesta avaimesta veloitetaan 50 euroa.
Kokoustilan varaaja vastaa tilojen siisteydestä. Jokainen käyttäjä vie omat roskansa
pois. Lähtiessä kokoustiloista on myös varmistettava, että valot on sammutettu (myös
WC-tiloista) ja ulko-ovi on kaksoislukittu. Jos
tila on jätetty siivoamatta käytön jälkeen, veloitetaan siitä 50 euron maksu.
HUOM! Toimitilan koirakielto – valitettavasti – koskee kaikkia ja on ehdoton. Toimitila
on toistaiseksi saatu pidettyä siistinä. Tämä
vaarantuu, mikäli sisälle annetaan ottaa koiria, koska kaikki harrastajat eivät huolehdi
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• Taiteentekijäntien tilan avaimen noudosta on sovittava hyvissä ajoin ennen kokousta
jonkun allaolevista henkilöistä kanssa:
• Carina Kitti
Välitalontie 19, 00660 Helsinki,
puh. 0500 404 255
(vain iltaisin klo 18.00 – 20.00)
• Harri Väre
Maininkitie 14 B 20, 02230 Espoo,
puh. 040 585 4955
• Lauri Rostedt
Peipontie 16, 20600 Espoo,
puh. 050 546 6618
• Leena Harjapää
leena.harjapaa@gmail.com
Tiloihin mahtuu 25 henkilöä, jos tilassa
käytetään luentopöytiä. Muutoin tiloihin
mahtuu noin 40 henkilöä.
Kokoustilassa Taiteentekijäntiellä on langaton laajakaistayhteys.
Mikäli pöytäjärjestystä Taiteentekijäntiellä
muutetaan, on se ennen lähtöä palautettava ns. kokouspöydäksi.
• Vuosaaren kokoustilan avaimen noudosta on sovittava Leena Harjapään kanssa.
Vuosaaren kokoushuoneeseen mahtuu
noin 10–12 henkilöä. Kokoustilassa on kahvin
kahvin- ja vedenkeitin, mutta ei astioita ja
varastotilassa on myös WC.
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Lemmikkien Joulusiunaus
Torstaina 11.12.2019 klo 18.00
Pyhän Laurin kirkon pappilan puisto
Helsingin pitäjän kirkko
Kirkkotie 45, 01510 Vantaa
Tervetuloa!

PARASTA MAHDOLLISTA

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.

Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin
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