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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Arvojen ja yhteisten toimintatapojen
pohdintaa rakkaassa
harrastuksessamme

Näin vuoden lähestyessä loppua haluan
kiittää piirin hallitusta, yhdistyksen aktiiveja ja kaikkia koirien kanssa puuhaavia
vuodesta 2020! Hyvin erilainen vuosi rajoituksineen on takana. Tästä Tiedotteesta
löydät muun muassa Suomen Kennelliiton
valtuuston kokouksen terveiset.
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Näin uuden vuoden kynnyksellä minä ja
ehkä moni muukin pohtii, mitä harrastuksemme meille antaa. Mikä voimaannuttaa
ja mikä turhauttaa?
Omat koirat ja harrastuskaverit ilman
muuta tuovat iloa ja energiaa!
Kääntöpuolella koiramaailmassa ja yhdistystoiminnassa on paljon byrokratiaa ja
joustamattomuutta: ”Aina on tehty näin”.
Osittain vahvat rakenteet tukevat, tietyt
asiat on tehtävä. Mutta voisimmeko muuttaa jotakin?
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Onhan niin, että osallistava ja tavoitteellinen yhteistoiminta on meidän kaikkien
tavoitteena? Otammeko uudet henkilöt
aktiivisesti mukaan? Arvostammeko toisiamme?
Kannustammeko ilmaisemaan eriäviä
mielipiteitä? Keskitymmekö aidosti kuuntelemaan?
Ajattelemmeko lähtökohtaisesti positiivisesti toisesta ihmisestä ja hänen ideoistaan?
Mielestäni toisen ihmisen kunnioitus ja
arvostus ilmenee hienosti intiaanitarinassa
(alla), jossa vanha Cherokee-intiaani kertoi
iltanuotiolla lapsenlapselleen ihmisen sisäisestä taistelusta hyvän ja pahan välillä.
Haluaisin muistuttaa sen mieliin, toki se onkin varmasti jo monelle tuttu.
Vanha intiaani sanoi: Poikani, meidän
kaikkien sisällä taistelee kaksi sutta. Toinen susi on paha. Se on kiukku, kateus,
mustasukkaisuus, suru, katumus, ahneus,
ylimielisyys, itsesääli, syyllisyys, inho, alemmuudentunne, valheet, väärä ylpeys, ylemmyydentunne ja ego. Toinen susi on hyvä.
Se on ilo, rauha, toivo, tyyneys, nöyryys,
lempeys, hyvänsuopuus, empatia, anteliaisuus, totuus, myötätunto ja usko.
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Lapsenlapsi ajatteli asiaa hetken ja kysyi
sitten isoisältään: Kumpi susi voittaa?
Vanha intiaani vastasi yksinkertaisesti:
Se, jota ruokit.
Toimikoon tämä vanha intiaanitarina
(Christopher K. German kirjassa Myötätunnon tie 2010) meille tienviittana uuteen
vuoteen 2021!
Kaikille oikein rauhallista joulun aikaa
sekä onnea ja menestystä vuodelle 2021!
Lämpimin terveisin

Pirkko

PS. Koiramaiseen joulutunnelmaan voit
virittäytyä katsomalla HSKH tokon arvokisaryhmän jo vuonna 2016 tekemän kolmiosaisen YouTube-videon, löytyy esimerkiksi
hakusanalla CHRISTMAS SPIRIT part 1.
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KENNELLIITON KEVÄT- JA
SYYSVALTUUSTO 22.11.2020
COVID-19 johdosta Suomen Kennelliton
vuoden 2020 kevät- ja syysvaltuustot pidettiin virtuaalisena kokouksena sunnuntaina 22.11.2020. Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun Kennelliiton 130 vuoden historiassa kokous pidettiin virtuaalisena. Onneksi lauantaina 21.11. oli kenraaliharjoitus
Valtuuston Valtuustoseminaarissa, koska
sekä järjestelytoimikunnalle että monelle
osallistujalle virtuaalikokous oli uusi kokemus. Harjoittelimme sisäänkirjautumista
ja tunnistautumista sen yhteydessä kuten
myös, miten näyttö ja mikrofoni kytkettiin
päälle. Ohjeistusta saimme myös puheenvuorojen pyyntiin ja äänestämiseen.
Sunnuntaina aamu aloitettiin ilmoittautumisella kevätvaltuustoon ja sen aikana
emme joutuneet äänestämään. Asialistalla
olivat rotukoiralehtien voittajien julkistus (1.
palkinto: Ruttunaama Uutiset, 2. palkinto:
Laika ja 3. palkinto: Tiibetinterrieri), vuoden
2019 toimintakertomus ja tilinpäätösasiat,
vuosikertomus ja vuoden 2021 jäsen- ja
liittymismaksujen määrääminen (nämä pysyivät ennallaan). Lisäksi hyväksyttiin mäyräkoirien ajokokeen sääntömuutosesitys,
mutta valionarvosääntöjen lisäys koskien
juniori- ja veteraanivalionarvoja vedettiin
pois hallituksen esityksen pohjalta.
Iltapäivällä oli vuorossa syysvaltuusto ja
siihen liittyvät henkilövalinnat. Paljon keskustelua aiheutti COVID-19, toimintaympäristön muutokset ja Kennelliiton toimiston
lakko. Kultaisilla ansiomerkeillä palkittiin
nro 277 Eero Suomus ja nro 278 Jarmo
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Vuorinen, onnittelut molemmille herroille.
Kennelliiton hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti jatkamaan nykyinen puheenjohtaja
Harri Lehkonen. Hallitukseen kaudelle
2021–2023 valittiin äänestyksen jälkeen
jatkamaan Vesa Lehtonen ja Risto Ylitalo
sekä uudeksi jäseneksi Jussi Liimatainen.
Eettisen lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet kaudelle 2021 – 2023: valinnoissa puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki
Vihanta jatkamaan ja äänestyksen jälkeen
valituksi tulivat seuraavat jäsenet: Eeva
Ahola, Johanna Pekkanen, Tapio Toivola,
Pertti Korhonen, Lauri Rostedt ja Reino Korpela. Näistä Lauri Rostedt istuu kennelpiirimme hallituksessa.
Perinteiset esityslistan kohdat, kuten koirien rekisteröintimaksut ja maksuluokat,
tuli muutos maksuluokkaan 1, jossa maksu
aleni viidellä eurolla 35 euroon. Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten toimittamisesta peritään viiden
euron käsittelymaksu kaikissa maksuluokissa. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021,
hallituksen kokouspalkkiot ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin keskusteluiden lopputuloksena lähes hallituksen
esityksen mukaisesti.
Muut esityslistan kohdat, kuten kennelpiirien mallisääntöpohja, eettisen lautakunnan ohjesääntö, poikkeustilanteiden
käsittely valtuuston hyväksymissä koe-,
kilpailu- ja näyttelysäännöissä ja muotovaliosäännön muutokset, hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Muotovalioksi ei voi siis
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enää anoa koiraa kuin viisi vuotta aiemmin
saaduilla tuloksilla, mikäli muotovalioon oikeutettavia tuloksia käyttökokeiden osalta
helpotetaan. Muutama esityslistan kohta
vedettiin pois hallituksen ja koe- ja kilpailuvaliokunnan esityksestä, koska niiden valmisteluun tarvittiin vielä lisäaikaa.
Kaikkiaan sunnuntai meni pitkälti valtuustoasioissa ja uusi tapa kokoustaa sai
sekä positiivisia palautteita että negatiivisia. Virtuaalisesti voimme tarvittaessa
kokoustaa, mutta teknologiaa ja toimintatapoja pitää edelleen kehittää, koska perinteinen kokoustaminen ei ihan suoraan ole
paras toimintatapa virtuaalisessa ympäristössä. Osa meistä edustajista on jo tämän
vuoden aikana käyttänyt virtuaalisia ympäristöjä niin työelämän kuin harrastusten
kokouksissa ja tämä varmasti edesauttoi

myös valtuustojen kokouksien onnistumisessa toinen toisiamme tukien teknisissä
haasteissa. Me valtuuston edustajat kaipasimme kovasti toistemme näkemistä, käytäväkeskusteluja, puhumattakaan Maarit
Nordströmin kellon kilkatusta, kun äänestystulokset olivat valmiit ja pääsimme jatkamaan äänestysten jälkeen kokousta.

Valtuustoterveisin

Tiina Flytström ja
Carina Kitti

HSKP ry:n Valtuustoedustajat

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry onnittelee
merkkipäiväänsä viettäneitä/viettäviä
Erja Billings 50 v
Sydämelliset onnittelut!
HSKP Tiedote 4 • 2020

9

KENNELMAAILMAN KUULUMISIA

ALUEKOULUTTAJAN ESITTELY

¢ Helsingin väestösuojeluyhdistyksen alainen Helsingin pelastus- ja palveluskoirat ry juhlivat 50 vuotista taivaltaan 19.9.2020 Helsingissä. Varsinainen juhlapäivä oli jo tammikuussa, mutta – niinkuin kaikki muukin – juhlimaan päästiin vasta syksyllä!
¢ Korona on tyhjentänyt myös uutisarkistot tapahtumista. Tänä vuonna kun “vuoden tärkein tapahtuma” eli messukeskuksen näyttelyä ei järjestetä ollenkaan.
¢ Iso Britanian suurin kenneltapahtuma eli Cruftsin koiranäyttely on siiretty maaliskuulta
heinäkuulle (15.–18.7.2021)
¢ Suomessa suurin osa Suomen mestaruuskilpailuista on tänä vuonna peruttu, mutta
rally-tokon SM Suomen mestaruudesta kilpailtiin 10.10. Turussa. Rally-Tokon SM-20 tittelin saavutti belgianpaimenkoira/malinois Kutinan Xuurvili om. Eija Heinonen.
¢ Tokon Suomen mestaruudesta kisattiin 22.–23.11. Tampereella. SM-20 tittelin sai labradorinnoutaja Vauhtimetsän Hyvä Tuuli om. Veera Pelkonen
¢ Helsingin Seudun Kennelpiirin perinteisesti järjestämä Lemmikkien joulusiunaus järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti virtuaalisesti piirin facebook sivuilla.
¢ Valtuuston kokouksen esityslistalla ollut esitys juniori- ja ve-teraanivalionarvojen lisäämisestä valionarvosääntöihin vedettiin pois. Uusi esitys tuodaan valtuustolle vuonna
2021. Juniori- ja veteraanisertifikaattien käyttöönottoa viivästytetään vuoden 2022 alkuun.

Pääkaupunkiseudun yhteisen löytöeläintalon yhteystiedot muuttuivat
1.10.2020
Löytöeläintalon uudet yhteystiedot ovat 1.10.2020 alkaen:
puhelinnumero 040 198 0778, sähköpostiosoite viikki@hesy.fi ja kotisivut
https://www.loytoelaintalo.fi/. Osoite on Koetilantie 13, 00790 Helsinki.
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry huolehtii 1.10.2020 alkaen Helsingin,
Vantaan, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen löytöeläinten tilapäisestä hoidosta.
Löytöeläintoiminta jatkuu nykyisissä tiloissa Helsingin Viikissä, mutta palveluntuottaja
ja yhteystiedot vaihtuvat.
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Olen HSKP:n uusi aluekouluttaja Carina
Savander-Ranne. Koiria minulla on ollut
koko ikäni muutamia välivuosia lukuun ottamatta. Aiemmin rottweilereita, viimeksi
australiankarjakoira. Tällä hetkellä minulla
on TOKOn ylituomarioikeudet ja arvosteluoikeudet rottweilereille ja dobermanneille.
Minulla on ollut myös pk-tuomarioikeudet
ja arvostelin niitä noin parinkymmenen
vuoden ajan. Luovuin pk-kokeiden arvostelusta vuosituhannen vaihteessa, syynä
kiire-kiire-kiire. TOKO-työryhmän vetovastuu siirtyi minulle tuolloin kuin myös
edustus FCI:n tottelevaisuuskomissiossa
ja vetovastuu Pohjoismaiden tottelevaisuuskomissiossa. FCI:n komissiossa otin
vastaan sihteerin tehtävät ja myöhemmin
varapuheenjohtajan. Nyt olen ollut noin viiden vuoden ajan komission puheenjohtaja.
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Kouluttaminen tekniikan alalla on ollut
leipätyöni ja oppimisen problematiikan tutkiminen niin ikään. Harrastuksen puitteissa
on näin ollen ollut luontevaa ottaa vastaan
erilaisia ja erinäisiä koulutusvelvoitteita.
Enpä niitä velvoitteiksi kyllä oikein ole mieltänyt, paitsi siten, että ne hoidetaan mahdollisimman hyvin. Tottelevaisuuskokeiden
ylituomarikursseja olen pitänyt useita,
noin viiden vuoden välein. Nyt on tulossa
vuoden kuluttua haku seuraavalle TOKOn
ylituomarikurssille. On siis luontevaa, että
olemme sopineet Maarit Oikarin kanssa
työnjaon siten, että minulle tulee vastuu
ylituomareiden peruskursseista (YT1) ja
koetoimitsijoiden kursseista (KT1).
Toiveena ja tavoitteena meillä on Maaritin kanssa mahdollisuus pitää myös verkkokursseja. Olen niitä muutaman pitänyt
harrastuspuolella ja niistä on pidetty. Vaikka
nyt verkkokurssit ovat mukavia ja tehokkaita, haluan että koulutustilaisuuksissa säilyy
myös yhdessä tekeminen ja sosiaalinen
yhdessäolo. Verkko- ja etäkoulutukset eivät
niitä poissulje, mutta pitää huolehtia siitä,
että tasapaino säilyy siinä, mitä teemme
yhteisessä tilassa ja mitä sitten omien koneiden ääressä.
Tervetuloa kursseille niin piirin alueen
harrastajat kuin myös naapuripiirien
harrastajat!

Carina Savander-Ranne
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vuosaaren varasto

Tiedotetoimikunta toivottaa
kaikille lukijoilleen
Hyvää joulua sekä
Onnekasta Uutta Vuotta 2021!

Kiitos meidän loistava tehotiimi, Carina,
Hanna ja Sami. Varaston siivoaminen vanhoista romuista ja tavaroista on nyt tältä
vuodelta tehty. Oheisista kuvista näette miten avaraksi varasto muuttui.

Anne
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NÄIN EHKÄISET UUDENVUODEN KARKAAMISET VINKIT MYÖS KARKURIN KOTIIN SAAMISEEN
Uudenvuodenaatto ja sitä edeltävät päivät
ovat pahinta koirien karkaamisaikaa. Karkaamisen ennaltaehkäisy on helpompaa
kuin karkurin kiinni saaminen. Karkaamiset
kannattaakin torjua alla olevin Etsijäkoiraliiton vinkein. Jos lemmikki kuitenkin karkaa,
oikea toiminta auttaa lemmikin kotiin saamisessa.
VINKKEJÄ UUDENVUODENAATTOON
JA SITÄ EDELTÄVIIN PÄIVIIN
• Ota talteen hajulähde (karvaa, panta tms)
koirastasi ja laita se puhtaaseen lasipurkkiin tai muovipussiin (HUOM! Ei etikkasäilykepurkki - minigrippussi on helpoin)
• Tallenna kännykkääsi Etsijäkoiraliiton
numero 040 724 8614 ja verkkosivu
www.etsijakoiraliitto.fi/ohjeistus
• Varaudu yllätyspamauksiin jo ennen uuttavuotta. Älä pidä koiraa irti aidatullakaan
pihalla ja varmista, että se ei pääse irti
valjaista/kaulapannasta.
•
Uudenvuodenaattona ulkoiluta koirasi
ennen klo 18 ja seuraavan kerran reilusti
jälkeen klo 24.
• Älä jätä koiraasi yksin illalla.
• Ole erityisen tarkka kulkiessasi ovista, ettei koira pääse livahtamaan ulos.
• Pidä kotona päällä radiota tai televisiota
ja vedä verhot ikkunoiden eteen.
• Käyttäydy itse rauhallisesti ja tavanomaisesti.
• Älä koskaan ota koiraa mukaan seuraamaan ilotulituksia.
•
Paukkuarkaa koiraa voi pelottaa myös
ruudin haju, jonka se yhdistää ilotulitteisiin. Karkaamisvaara ei siis ole ohi pariin
päivään, vaikka ilotulitteita ei enää ammuttaisikaan.
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Jokaisen vastuu on suojella
elämää ja eläimiä

KUN LEMMIKKI KATOAA, TOIMI NÄIN!
• Soita mahdollisimman pian neuvontapuhelimeemme 040 724 8614. Saat tarkat
ohjeet. Etsijäkoirat eivät lähde etsintöihin
uudenvuodenyönä, mutta yleensä ohjeiden mukaan toimiminen riittää.
• Jos emme voi vastata, käynnistä ensiaputoiminnot:
• Rauhoita tilanne. Älkää juosko ympäriinsä
lemmikin nimeä huudellen.
• Omistajan kannattaa jäädä katoamispaikalle tai jos se ei ole mahdollista, jättää
sinne omistajan hajua (esim. vaate)
• Grillatkaa katoamispaikalla tai kotona (jos
se ei ole vaarallisten tienylitysten päässä)
ruokaa tai jättäkää muuta tuoksuvaa lämmintä ruokaa sinne.
•
Vetäkää kotiin tai muuhun turvalliseen
paikkaan hajujälkiä: laita esimerkiksi sukkahousuihin haisevaa kosteaa ruokaa,
esim. tonnikalaa, ja vedä sitä turvalliseen
houkuttelupaikkaan
• Yritä saada joku muu laittamaan katoamisilmoituksia esim. Karkurit-nettipalstoille sekä soittamaan paikallisiin löytöeläintaloihin. Näin voit itse jäädä paikalle.
Älä mainitse lemmikin nimeä, ja anna siitä tarkat tuntomerkit (ei esim. vain rotua)
• Jos et ole ennen uuttavuotta ottanut talteen koiran hajua, tee se nyt siltä varalta,
että Etsijäkoiraa tarvitaan (ks. yllä).
• Jos näet karkurin, älä huuda tai juokse
koiran perään, vaan pyri saamaan se tulemaan luoksesi kyykistymällä, leikkimällä tai herkkuruoalla.
• Älä anna etsintätehtävää koiralle, jota ei
ole koulutettu nimenomaan lemmikkien
etsintään.
•
Etsintää ei pidä lopettaa epätoivoisena
muutaman päivän päästä, sillä karkulaisia
on saatu kotiin pitkienkin aikojen päästä.
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Näissä häkeissä oleville koirille löytyi uusi
parempi elämä, aina ei käy niin.
”Älä hakkaa sitä koiraa!”
Kauppamatkalla näin liikennevaloissa
miten labradori sai kuulla kunniansa omistajansa mätkiessä sitä päähän. Tämä nuori koira riekkui remmissä, kuten niin moni
muukin siinä iässä, ja ei olisi odottanut liikennevalojen vaihtumista. Painoin ikkunan
auki ja huusin tälle omistajalle sillä seurauksella, että nainen alkoi haukkumaan ja
huutamaan minulle, ettei kuulu minulle.
Ehkä tästä minun puuttumisesta hänen
käytökseensä jäi joku ajatus hänelle, että
hän muistaisi vastaisuudessa, mitä tuollaisesta koirankohtelusta voi seurata.
Meillä kaikilla on velvollisuus ja oikeus
puuttua aina, kun näkee eläintä kohdelta-
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van huonosti tai väärin. Ei ole keneltäkään
pois, jos ojentaa tai ohjata omistajaa tilanteessa, missä koiraa tai mitä tahansa eläintä kiusataan, pidetään huonosti tai jopa
yritetään vahingoittaa. Joskus, tosin harvoin, väkivaltainen eläimen kohtelu on tietämättömyyttä, mutta sellaisiakin tilanteita
näkee varsinkin nuorten eläinten käsittelijöiden taholta. Eläinten suojelu on meidän
kaikkien asia.
Yläpuolella olevan kuvan kaltaisia ta-pauksia tulee valitettavasti silloin tällöin esiin
myös täällä lintukodossa Suomessa. Tämä
kuva ei kuitenkaan ole täältä kuvattu. Tämä
tarina päättyi onneksi hyvin ja kaikki koirat
pääsivät tästä helvetistä pois.
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Eläinsuojelulaki ei määrittele monessakaan maassa niin seikkaperäisesti tilojen
vähimmäiskokoja kuin meillä Suomessa.
Tuollaisissa bokseissa ja häkeissä koirien
pito on ehdottomasti kiellettyä muuten
kuin jos jokin syy sitä vaatii, esimerkiksi
matkustus, näyttelyn ajan tai koiran sairauden vuoksi. Silloinkin sen tilan on oltava
sellainen kun laki määrää eikä niin pieni ja
ahdas, että koira ei voi seistä eikä maata
normaalisti. Liian usein meilläkin kuulee,
että koira olisi työpäivän ajan kuljetukseen
tarkoitetussa häkissä, muka oman turvallisuutensa takia ja jopa kasvattajat kehottavat siihen?! Se on selvä kehotus lain rikkomiseen!

Ohessa pieni haastattelu Suomen
eläinsuojelun toiminnanjohtaja
Maria Lindqvistiltä
- Kuka olet ja mistä tulet?
Olen SEYn toiminnanjohtaja (vs.). Olen työskennellyt SEYssä jo 12 vuoden ajan viestintätehtävissä sekä toiminnanjohtajana.
- Olet mukana uudistettavassa eläinsuojelulain työryhmässä. Mikä rooli
sinulla siinä on ja miten pääsit mukaan
vaikuttamaan tulevaan lakiin?
SEY:n edustaja on ollut mukana uuden
eläinsuojelulain ohjausryhmässä sen perustamisesta saakka. Meillä oli edustaja
myös työryhmässä, joka tosin on jo lo-
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pettanut työskentelynsä. SEY on päässyt
mukaan vaikuttamaan uuteen eläinsuojelulakiin, koska se on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja se edustaa eläinsuojelijoita kaikkialla Suomessa. SEY:llä on pitkä
historia eläinten asioihin ja lainsäädäntöön
vaikuttamisessa. Meidän mielestämme
eläinsuojelulaki on pahasti vanhentunut ja
sitä tulee uudistaa siten, että eläinten hyvinvointitutkimuksen tulokset ja eläinten
hyvinvoinnin vaatimukset otetaan huomioon. Eläinsuojelulaki vaikuttaa satojen
miljoonien eläinyksilöiden koko elämään,
joten lain pitää olla paras mahdollinen.

Kaikkien koiranhankkijoiden on varmistuttava siitä, että osaamista ja tietoa, aikaa, tilaa ja rahaa on riittävästi koiralle.
Suosittelen käymään läpi Fiksun koiranostajan oppaan: https://online.flow-

paper.com/76e80712/seyfiksun
koiranostajanopasweb/#page=1

kuin yksi eläinsuojeluvalvontaan keskittynyt viranomainen. Tämä mahdollistaa
huomattavasti enemmän valvontaa ja
valvontatehtäviä myös muulloin kuin
virka-aikoina. Myös poliisin osaamista ja
keskittymistä eläinsuojelutehtäviin tulee
tukea.

- Olisiko sinun mielestäsi viranomaisia
valjastettava lisää eläinsuojeluun?
Kiitos pikahaastattelusta !
Ilman muuta olisi. Eläinsuojeluvalvonta
tarvitsee reilusti enemmän rahoitusta
siten, että kaikilla alueilla toimii useampi

Anne Eriksson

- Mitä sinun mielestäsi tavallinen tallaaja voi tehdä koiranpidon, omistamisen ja
myymisen epäkohtiin puuttumalla?
Jos epäilee puutteita koiranpidossa, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä
SEY:n eläinsuojeluneuvojaan https://sey.
fi/elainsuojeluneuvojat/ tai paikalliseen
valvontaeläinlääkäriin. On parempi keskustella epäilyistään mieluummin liian matalalla
kuin korkealla kynnyksellä. Huonoon eläintenpitoon voi puuttua vain, jos viranomainen tai eläinsuojeluneuvoja saa siitä tiedon.
Nykyisin koirien myymisen epäkohdat liittyvät suurelta osin pentutehtailuun. Tyypillisesti pentutehtailijat myyvät koiria verkossa. Eläinten verkkokaupan ehtoja on
SEY:n mielestä säädeltävä huomattavasti
nykyistä tiukemmin. Tavallisen koiranhankkijan kannattaa suhtautua suurella varauksella eläimiin, joista löytyy tietoja vain
verkon myyntipalstoilta. Muutenkin kannattaa tutustua huolella vastuullisen koirankasvattajan tunnusmerkkeihin ja oppia
tunnistamaan pentutehtailijat.Lisätietoa asiasta löytyy esim. https://halpakoira.fi/
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Lähestytään joulun pyhiä ja varoitus jouluherkuista on
aina paikallaan eikä pidä unohtaa viherkasvejakaan!
Koirille vaarallisia jouluherkkuja:
¢ Tumma suklaa.
¢ Suolainen ja rasvainen joulukinkku.
¢ Taikina.
¢ Pähkinät.
¢ Rusinat.
¢ Raaka sipuli.
Joulukasvit:
¢ jouluruusu, amaryllis, joulutähti, hyasintti ja misteli.
HSKP Tiedote 4 • 2020
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ANSIOMERKIN SAAJIA
Suomen Kennelliiton hopeinen
ansiomerkki – Maaret Lehtonen
Maaret Lehtonen on ollut beagle- ja metsästyskoirien koetoiminta-aktiivi jo 1990-luvulta lähtien. Rotujärjestötasolla Maaret on ollut
Suomen Beaglejärjestön jäsen vuodesta 1993
lähtien, johtokunnan varajäsen vuosina 2002–
2003 ja 2010–2013 ja johtokunnan jäsen vuosina 2004–2009. Etelän lohkon edustaja Koe- ja
koulutusjaostossa vuosina 2010–2015 ja Koe- ja
koulutusjaoston puheenjohtaja vuodesta 2016
lähtien. Lisäksi Maaret on SAJ:n koulutusjaoston
jäsen (SBJ:n edustajana) vuodesta 2016 lähtien.
Paikallisyhdistystason toiminnassa Maaret
on ollut Beagle ry:n (uusimaa) hallituksen jäsen
vuosina 1993–2011 ja Helsingin Seudun Beagle
ry:n perustajajäsen ja tilintarkastaja vuosina
1993–2011 ja puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien.

Suomen Kennelliiton hopeinen
ansiomerkki – Raimo Markkanen
Vuonna 1936 syntynyt Raimo Markkanen on
pitkän linjan koiramies, jonka sydän sykkii erityisesti suomenpystykorville. Ensimmäisen oman
pystykorvansa Raimo sai vuonna 1946 maidonhakureissulla naapurin maalaistalosta. Raimo ja
hänen veljensä olivat innokkaita koirankouluttajia. Heillä asui kotona 1940-luvulla useampi
saksanpaimenkoira, joita kasvatettiin ja koulutettiin sotasokeille, aina yksi koira vuoden kerrallaan. Palkkioksi koiran kasvatuksesta ja kouluttamisesta he saivat, kuinkas muutenkaan,
saksanpaimenkoiran. Veljekset kävivät näiden
saksanpaimenkoiriensa kanssa 1946 perustetun Lappeenrannan palveluskoirayhdistyksen
koulutuksissa ja palveluskoirakokeissakin. Kouluttipa Raimo pystykorvansakin ”opaskoiraksi”:
koira osasi aina erehtymättä viedä isäntänsä
autolle päivän päätteeksi, vaikka päivä olisi vietetty pohjoisen tunturimaastoissa.

Maaret on ollut Helsingin Seudun Kennelpiirin metsästyskoirajaoston jäsen vuodesta 2012
lähtien ja puheenjohtaja vuosina 2013–2014.
Maaret on toiminut Helsingin Seudun ja Uudenmaan kennelpiirien BEAJ-piirikouluttajana vuosina 2007–2018.
Maaret on AJOK/BEAJ -palkintotuomari vuodesta 1993 lähtien, AJOK/BEAJ -koetoimitsija
vuodesta 1998 lähtien ja AJOK/BEAJ -ylituomari
vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi Maaret on HIRVpalkintotuomari vuodesta 2017 lähtien. Maaret
on toiminut Ajovoittajaottelun (SM-koe) ryhmätuomarina lähes joka vuosi vuodesta 2001 lähtien, varaylituomarina vuonna 2019 ja ylituomarina vuonna 2020.
Maaret on myös toiminut näyttelykehätoimitsijana vuosina 1999–2009 ja beaglein erikoisnäyttelyn puheenjohtajana vuosina 1999, 2003
ja 2009.

Raimo muutti vuonna 1958 Helsinkiin. Raimo on ollut Suomen Pystykorvajärjestön jäsen
1960-luvulta lähtien, Kennelliiton jäsen ainakin
vuodesta 1978 lähtien, Uudenmaan Pystykorvajärjestön ja Helsingin Kennelkerhon jäsen
kymmeniä vuosia ja Helsingin Seudun Kennelpiirin metsästyskoirajaoston jäsen noin 40
vuotta. Raimo on ollut linnunhaukkukokeen palkintotuomari vuodesta 1978 ja LINT ylituomari
vuodesta 1994. LINT palkintotuomarina Raimo
on toiminut noin 300 kertaa, Haukkuottelussa
(LINT SM-kilpailu) palkintotuomarina 10 kertaa,
varapuheenjohtajana ja muissa järjestelytehtävissä Haukkuottelutoimikunnassa ja kerran
linnunhaukun Pohjoismaisissa mestaruuskokeissa palkintotuomarina. Raimo on osallistunut itse Haukkuotteluun omalla koirallaan
neljä kertaa. Raimon paras oma pystykorva oli
postin mainoksistakin tuttu Rajakirakka Jeppe,
SF21901X/75, joka oli Suomen käyttövalio, Pohjoismainen muotovalio ja Kansainvälinen muotovalio.

Kuva yllä: Hanne Ahola palkittiin Suomen
Kennelliiton hopeisella ansiomerkeillä.
Kuva vasemmalla: Maaret Lehtonen

Kuva yllä: Elise ja Rainer Lehtinen palkittiin
kennelpiirin pronssisilla ansiomerkeillä.
Kuva oikealla: Raimo Markkanen
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Kuvaaja Bore Wanner

ESITTELYSSÄ KÄÄPIÖBULLTERRIERI

Helsingin Seudun Kennelpiiri on saanut
taas uuden yhdistyksen siipiensä suojaan.
Kääpiöbullterrierin, rotunumero FCI 359,
harrastajat ovat kuluvana vuonna järjestäytyneet omaan toimintaan perustaen oman
yhdistyksensä ja yhdistys on jo aloittanut
aktiivisen toiminnan rotua harrastavien
omistajien ja kasvattajien iloksi. Vajaassa
puolessa vuodessa yhdistyksen jäsenmäärä oli kasvanut jo reilusti yli sadan!
Seilaten Suomeen
Ja tämän rodun ensimmäinen Suomeen
tuotu edustaja todella seilasi Ruotsin laivoilla Suomeen vuonna 1988. Tämän Tabus
Xxx Blenda nimisen mininartun toi Helsingin Töölössä silloin asunut Ulla Melts. Tämä
”Bertta” herätti päivittäin hyvää mieltä heidän ikkunansa ohi kulkevissa helsinkiläisissä, sillä ”Bertan” mieliharrastus oli kelliä
päivästä toiseen kotinsa leveällä ikkunalaudalla minimäiseen tapaan.
Tuohon aikaan Suomessa oli rekisteröity
vain normaalikokoisia bullterriereitä. Ensimmäinen bullterrieri rekisteröitiin Suomen Kennelliittoon vuonna 1961. Olihan
toki tätä ennenkin tällainen rotukoira nähty
Kennelliiton näyttelyssä Viipurissa jo vuonna 1913. Suomen Kennelliiton vanhassa
rotukirjassa on merkintä; Ch. Tell, 163 IX,
-Herra Heinrich Sturm, Petrograd. Kasvattaja omistaja, synt. Syysk.6.p:nä 1910. Isä
Lord, emä Hexe, 1.av.lk, 1.voittajalk. Viipuri
1913.
Hauska yksityiskohta on koiran tietojen
päällä olleessa otsikossa viimeiset selvittävät sanat, hundar-koiria...
”Klass – XXV-Luokka. Terrier av annan ren
ras. - Muita puhdasrotuisia terrierejä. b.
Bullterrier-Bullterrieri. Hundar-Koiria.”

Kääpiöbullterrieri (FCI No:359) ja bullterrieri (FCI No:11)
Kuva © Paula Heikkinen-Lehkonen
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Mutta takaisin minien historiaan
Vuonna 1987 osallistui Suomen Bullterrieriyhdistyksen 10-vuotisjuhlanäyttelyyn
myös kolme kääpiöbullterrieriä Ruotsista.
Näyttely pidettiin Espoon Nupurin kartanolla ja tuomariksi oli kutsuttu englantilainen
pitkän linjan kasvattaja, Mrs Maureen Bell,
kennel Geham.
Kennel Warmasterin omistaja ja suomalaisten bulliharrastajien suuri auttaja
ja ystävä Gunnar Strömbert toi muassaan
näyttelyyn Ingemo Rosenquistin kaksi minipentua ja yhden aikuisen miniuroksen.
Niiden pentujen isä oli Gunnar Strömbertin Englannin tuonti standardibulli, Falling
Snow of Phidgity ja emä oli kääpiöbullterrieri Cobbets Countreau, niin ikään Englannista. Tämä oli ensimmäinen interbreedpentue Ruotsin Kennelliiton historiassa.
Mutta kyllä riitti ihmettelemistä tässä
juhlanäyttelyssä, kun nämä pienet leikkikoiran näköiset minipennut taapersivat
kehään. 10-vuotisjuhlanäyttely jäi varmasti
tuostakin syystä monen mieleen pitkäksi aikaa. Aikuinen miniuros, joka osallistui
tuohon näyttelyyn ja myös oli rodun paras,
oli Englannista tuotu Graymor Gatting. Sen
vanhemmat olivat Zebdees Zaristocrat ja
Graymor Guildenhall. Molempien kennelien koiria varmasti löytyy myös tämän päivän miniharrastajien koirien takaa.
Ingemo Rosenquist möi seuraavana
vuonna G.Gattingin tyttären Suomeen, joka
siis oli tämä ikkunaprinsessa Tabus Xxx
Blenda eli ”Bertta”.
”Bertan” jälkeen tuli pitkä tauko ennen
kuin Suomessa nähtiin uusia minejä. Kääpiöbullterrierin saatavuus oli tuolloin vielä
kiven alla. Rodussa tiedettiin myös olevan
vaikeata perinnöllistä silmävikaa, linssiluksaatiota, joka oli omiaan varmaan harkitsemaan tällaisen pienen bullin hankintaa.
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Eli yhdistelmät tehtiin tuolloin tuuripelillä.
Onneksi vuodesta 2010 on ollut mahdollista tutkia jalostuskoirien perimä tämän sairauden osalta. Toinen asia, mikä varmasti
vaikutti, oli tuolloin rodun pentujen hinta. Ei
ollut mitenkään ihmeellistä, että yhden minipennun hinnalla olisi saanut kaksi ja puoli
normaalikokoisen bullin pentua. Tämä varmasti jarrutti heräteostajaa.
Kuitenkin aina on joku, joka innostuu
Joitakin yksittäisiä tuonteja tuotiin Englannista 1990-luvun alussa, mutta nämä
yksilöt eivät jättäneet Suomen kamaralle
jälkeläisiä.
Raisiolaiset Birgitta ja Amiram Laser tuottivat Saksasta uroksen vuonna 1996, Anton
von Jungerothin. Ensimmäisen narttunsa
”Laserjoy” kennelnimellä myöhemmin kasvattaneet Laserit toivat Schardale kennelistä Australiasta asti 1997.
Kun pieniä bulleja alkoi esiintyä näyttelyissä, niistä kiinnostuttiin enemmän vuosituhannen vaihteen aikoihin ja minien tuonti
vilkastui.
Australiankarjakoiria kasvattava Anne
Loukusa-Ahola, kennel Worrigal, toi nartun
Virosta kennel Inglisilmiltä vuonna 2003.
Vuotta myöhemmin myös amstaffeja kasvattanut Pia Gullans, kennel Bisbull’s, toi
samasta emästä olevan edellisen tuonnin
siskopuolen Suomeen. Molemmat edellä
mainitut kennelit ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen minikantaan. Vaikka heidän
kasvatustyönsä ei ollut mineissä kovin suureellista, niin pari molempien kasvattajien
avainkoiraa vaikuttaa yhä Suomen ja myös
Ruotsin minilinjoissa.
Vuonna 2005 Suomeen saapui Sveitsistä mininarttu Nina Paakkarille, kennel
Bullbugbear’s. Aiemmin bullmastiffeja kasvattanut Ninan minibullit vei mukanaan niin,
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että ”iso been” kasvatus jäi. Bullbugbear’s
koiria nähdään tänä päivänä myös muiden
maiden minien sukutauluissa ja onpa jopa
rodun emämaasta kyselty Bullbugbear’s
koiria lainaksi asti.
Ensimmäinen ja ainoa roturisteytys kääpiöbullterrierin ja normaalikokoisen bullterrierin välillä, eli interbreeding pentue syntyi
Suomessa 2010. Tuolloin vielä elettiin aikaa
juuri ennen PLL geenitestin läpimurtoa ja
tarkoituksena oli saada pentue, missä ei
olisi linssiluksaation vaaraa. Lupa ja puolto tähän haettiin Suomen Terrierijärjestöltä
sekä Suomen Kennelliitolta. Lupa heltisi,
koska tavoite oli saada aikaan PLL vapaa
pentue. Kuitenkin niin, että pentueen molempien vanhempien tuli täyttää kaikki samat terveysvaatimukset ja olla niiltä osin
täysin virheettömiä ja muutenkin muilta
osin terveitä, myös luonteiden osalta. Tässä
yhdistelmässä käytettiin mahdollisimman
pienikokoista Suomessa syntynyttä bullterrieriurosta, Balliol Double Sin’ia ja yhdistelmän emäkoira oli tsekkituonti Bouncy
Bubble-M Wild Famy. Tuloksena tästä yhdistelmästä tuli kuusi pentua ja Snakecharmers kennelin kaikki minit polveutuvat sen
pentueen yhdestä narttupennusta.
Edellä kirjoitettu oli lyhyt historia kääpiöbullterrierin rantautumisesta Suomeen.
Kääpiöbullterrierien harrastaja ja kasvattajamäärä kasvaa kasvamistaan. Rotua rekisteröitiin vuonna 2019 kokonaista 80 yksilöä
kun taas bullterriereitä rekisteriin vain 32.
Onnea ja menestystä kuluvana vuonna
perustetulle yhdistykselle Suomen Kääpiöbullterrierit ry ja tervetuloa joukkoon.

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

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

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

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

NUORISOJAOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
2.2.2021 KLO 18 ALKAEN
Kokouksessa valitaan nuorisojaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
ja muut jäsenet seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle. Kokous toteutetaan
etäyhteyksin.
Kiinnostaako osallistuminen nuorisojaoston toimintaan? Nuorisojaoston tarkoitus
on järjestää innostavaa ja matalan kynnyksen koiraharrastus toimintaa piirin alueen
nuorille. Järjestämme mm. lajiesittelyjä, tapahumia ja luentoja.
Nuorisojaostoon ovat tervetulleita mukaan kaiken ikäiset, etenkin alle 18-vuotiaita
nuoria kaivataan mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kokoukseen (kokouslinkin lähettämistä varten):
nuorisojaosto.hskp@gmail.com ”

Anne Eriksson 2020
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PALVELUSKOIRAJAOSTO
Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com

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

hskp.net/jaostot/
palveluskoirajaosto

Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com

Tokojaosto toivottaa kaikille
rauhallista Joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2021!

TOKOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
pbellaoui@gmail.com

kennelpiiri.fi/helsinginseutu/jaostot/
tottelevaisuusjaosto

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

facebook.com/tokohskp/

piirros Eija Kansanaho

Tiesitkö...
että toko-jaostolla on ns. lelulaatikko, jossa on kaikki muut kokeissa käytettävät tavarat, paitsi
tunnistusnouto-kapulat. Tarvikkeissa on myös mikrosirunlukija.
Tarvikelaatikon vuokrahinta on 10 euroa.Tarvikkeet tarkastetaan palautuksen yhteydessä.
Vuokraaja on vastuussa niiden kunnosta, eikä niitä kuitata vastaanotetuksi
ennen kuin kaikki on tarkastettu.
Tarvikelaatikko noudettavissa ennakkovarausta vastaan: Veli-Matti Vuorikoski 040 506 0240.
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TERRIERIJAOSTO
Puheenjohtaja
• Jaakko Stenroos,
Lakelandinterrierit ry
050 379 9909
ulla.jaska@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja
• Christa Ahlbom,
Skotlanninterrierikerho ry
christa.ahlbom@elisanet.fi
Sihteeri
• Suvi Kuivanen,
Suomen Bedlingtonkerho ry
040 561 5178
suvi.kuivanen@nic.fi
Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuol.)
• Jaana Tunturi,
Suomen Bedlingtonkerho ry
jaana.tunturi@gmail.com
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SEURA- JA KÄÄPIÖKOIRAJAOSTO

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
Terrierijaoston edustaja Kennelpiirin
hallituksessa
Anne Eriksson
040 561 4589
anne.eriksson@elisanet.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
• Anne Sinisalo
Ulvilantie 11c B 23,
00350 Helsinki
050 309 3952
anne_sinisalo@msn.com

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

www.facebook.com/hskptj/
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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



Edellisen tiedotteen
syntymäpäiväsankarit
Harri Väre ja Seppo Ojansivu
Kuva © Anne Eriksson

hskp.net/jaostot/
vinttikoirajaosto
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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

JÄSENYHDISTYKSET

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 2021 KOKOUSAJAT
Tarkista Hallituksen 2021 kokousajat kennelpiirin 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 4 • 2020

Maailman voittaja
Maailman voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.–3.10.2021
Maailman voittaja 2022 Sao Paolo, Brasilia
Crufts 2021
Birmingham UK 15.–18.7.

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

HSKP Tiedote 4 • 2020

Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka on
15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin
luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ns.
piiriverosta vapaista näyttelyistä, rotujärjestöjen
erikoisnäyttelyistä eikä avoimista katselmuksista (open show). Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.

HSKP Tiedote 4 • 2020

Piirinmestaruustuen suuruus määräytyy
osallistuvien koirien määrän mukaan.
Tuki max. 100 € (osallistujia korkeintaan 10
kappaletta)
Tuki 10€ per osallistuva koirakko (osallistujia 11–19 kappaletta)
Tuki max. 400€ (osallistujia 20 kappaletta).
•••

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

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

Vuokrauksen yhteydessä laaditaan
vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitou-

VUOKRAUSHINNAT

kpl

jäsenyhdistys

ei-jäsenyhdistys

1.9.2018 alkaen

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

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

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

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

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

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

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

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

35 €
20 €

35 €
20 €

18 €

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

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

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

**) 30 uutta valkoista ja 25 koottavaa kevytpöytää
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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.

Vilinää, vilskettä
On korvia, tassuja,

Onnellista

pulleita massuja,
häntiä vilisten.

onnea tulevalle vuodelle!
Toivoo Nutrolin®-väki

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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