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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

KAAMOSAJAN TURINOITA

Oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä
menestyksekästä vuotta 2020 kaikille
koiraihmisille!

Timppa
Voi kurjuus tätä Etelä-Suomen talvea!
Pimeää on kuin mörön luolassa ja kirsikkana
kakussa, jos ilmaisua voi tässä kohtaa edes
käyttää, ikuinen vesisade. Koirat ovat joko
märkiä tai kuraisia tai kumpaakin joka lenkin
jälkeen.

Tiedotetoimikunta toivottaa
kaikille lukijoilleen
Hyvää joulua sekä
Onnekasta Uutta Vuotta
2020!

4

Vaan ei siinä kaikki. Pimeyden keskellä autoillessani heristän henkistä sormeani jokaiselle
”pimeälle” jalankulkijalle ja pyöräilijälle, päivävaloilla ajavasta autoilijasta puhumattakaan. Moitittavaa löytyy kyllä lähempääkin.
Tänään metsälenkillä tulin ajatelleeksi, että
jos vaikka tuupertuisin metsään, voisivat pelastajat löytää minut vain jos koirani, joilla on
heijastinliivit päällä, pysyisivät rinnallani. Itse
olin pukeutunut sesongin mukaisesti mustaan takkiin, pipoon ja verkkareihin. Pipossa
taitaa olla heijastava teksti. Kotiin päästyäni
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kaivoin laatikoista kaikki mahdolliset valot ja
heijastimet. Nyt lupaan loistaa pimeydessä
joulukuusen lailla.
Vielä muutama viikko ja päivä taas pitenee.
Ehkä tuurilla saadaan hieman luntakin, josta
lupaan olla valittamatta.
Toivotan kaikille rauhaisaa ja oman näköistä joulua. Olkoon ensi vuosi entistä parempi
harrastusvuosi.

Outi Toni
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Seudun Kennelpiiri

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n

Vuosikokous
tiistaina 24. maaliskuuta 2020
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n
sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
tiistaina 24. maaliskuuta 2020 alkaen kello 18.30
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

8.2.2020 Saga Congress Center
(Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa)
Sponsored by:

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Gaalaan kutsutaan 125 parasta koiraa Vuoden näyttelykoiralistalta ja 75 koiraa
Vuoden Veteraani –listalta sekä lisäksi kotimaisten rotujen päänäyttelyiden
ROP- ja VSP-koirat sekä ROP- ja VSP-veteraanit.

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Hallitus

Vuoden 2020 Champion of Champions- ja Veteran of Veterans
-kilpailun tuomareiksi on kutsuttu Christine Rossier Sveitsistä,
Marko Lepasaar Virosta ja Kimmo Mustonen Suomesta.
RC_COC&VOV_Luettelo_aineisto_2015.indd 1

1/29/2015 12:12:58 PM

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 17.30 ja lopetetaan kello 18.15.
Myöhästyneinä esitettyjä valtakirjoja ei voida hyväksyä.
Valtakirjojen allekirjoittajina on oltava yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat,
jotka on määritelty yhdistyksen säännöissä.

Veteran of Veterans –kilpailun tuomarina toimii Christine Rossier.

Jokaisella piirin jäsenyhdistyksellä on kokouksessa Kennelpiirin sääntöjen
22. pykälän mukaan yksi ääni kutakin yhdistykseen kuuluvien henkilöjäsenten
lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä.
Yhdistystä voi kokouksessa edustaa vain yksi valtuutettu edustaja.

Tiedustelut:
Säde Hohteri, puh. 0400 897 947, sade.hohteri@gmail.com tai
Jaana Hagel-Ojanen, puh. 040 584 5594 (iltaisin), jaana@jamahan.com

Erovuorossa ovat Kennelpiirin puheenjohtaja Timo Hänninen sekä hallituksen
jäsenet Pirkko Bellaoui, Tiina Flytström, Outi Heikkilä-Toni ja Carina Kitti.
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2015
Champion of Champions &
Veteran of Veterans 2020
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Illalliskortin hinta 80,00

KENNELPIIRISSÄ TAPAHTUU

HSKP KOETOIMINNAN TUKEMINEN

Järjestyksenvalvojien kertauskurssi 18.1.2020

Piirinmestaruuskokeet

Järjestyksenvalvojakurssi 40 tuntia: 15.–16.2., 22.–23.2. ja 1.3.
Lisätietoja kurssista kennelpiirin kotisivuilla.

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.

Koetoimitsija 1 -kurssi, Vantaa 29.2.2020

Kennelpiiri lahjoittaa kokeisiin piirinmestaruusmitalit.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Kennelliiton tapahtumakalenterista ja tammikuussa
kennelpiirin kotisivuilta.

Arvokokeet

UUTELAAN SUUNNITTEILLA UUSI
KOIRAKOULUTUSKENTTÄ
Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Uutelan koirakoulutuskentän puistosuunnitelmaa. Suunnitelmaluonnokseen on voinut tutustua 25.11.–8.12.2019 välisenä aikana Helsingin kaupungin
Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Tellinki) ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi luonnos on ollut esillä Uutelan, Skatan tilan sekä Ullaksenpuiston koira-aitausten ilmoitustauluilla.
Puiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan sekä Uutelan hoito- ja
kehittämissuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017–2026. Puistosuunnitelmaluonnos
koskee uuden koirakoulutuskentän toteuttamista nykyisen koira-aitauksen itäpuolelle. Koulutuskenttä suunnitellaan nurmi- ja kivituhkapintaiseksi valaistuksi kentäksi. Aitauksen ulkopuolelle esitetään tilavaraus mahdolliselle harrastusseurojen kontille/varastolle.
Puistosuunnitelma valmistuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2021.

PALJON ONNEA!
Nadja Böckerman sijoittui bordercollie Flow’n kanssa Pohjoismaiden mestaruuskilpailun
Heel Work sarjassa pronssille. Kennelpiiri onnittelee!

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.
HSKP Tiedote 4 • 2019
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LEMMIKKIEN JOULUSIUNAUS

Lemmikkien joulusiunaus Vantaan
Pyhän Laurin pappilan pihapiirissä

Joulukuisen sateen piiskatessa ja rajussa
tuulessa valmistelimme Riitan kanssa vuotuista lemmikkien joulusiunausta tällä kertaa
Vantaan puolella. Tuuli tuiversi ja sammutteli pieniä tulipatoja joita olimme varanneet
useita kymmeniä valaisemaan polkua tapahtumapaikalle. Lopulta tuuli tyyntyi hieman ja
sommittelemamme tulipolun pienet padat
pysyivät liekeissään.
Kun syksyllä aloin tiedustelemaan uutta
paikkaa tilaisuudelle, niin Vantaan seurakunnan Pyhän Laurin kirkon henkilökunta otti
iloiten vastaan ideamme vaihtaa tapahtumamme Tuomiokirkolta tänne. Yhteistyö kirkon tiedottajan kanssa oli alusta asti mutkatonta ja avuliasta. Saimme tapahtumaamme
myös kirkon oman papin, Sari Rajalan siunaamaan Isä Kalevi Kasalan kanssa karvaiset
kaverimme.

Kirkko ja Kaupunki -lehdessä julkaistiin
myös pieni juttu perinteestämme järjestää
tällainen lemmikkien siunaustilaisuus näin
Joulun alla.
Paikalle oli sateesta ja tuulesta huolimatta
saapunut liki 80 koiran omistajaa sekä virkakoiria jokunen. Tilaisuuden avasi ja toivotti
”kirkkokansan” tervetulleeksi Pirkko Bellaui,
kennelpiirin varapuheenjohtaja.
Pappi Sari Rajala puhui kauniisti koiran
sekä muiden lemmikkien merkityksestä ihmiselle. Isä Kalevi höysti jälleen hauskasti
puheensa ja jutteli omistajille kuin vanha
tuttu konsanaan. Hänelle tämä on jo tuttua
hommaa monen vuoden takaa ja lemmikkien
siunaamisrituaalikin sai oman luonnollisen
kastelisänsä suoraan taivaan varastoista.
Olimme saaneet pappilan pakarituvan
keittiössä lämmittää kävijöille glögiä ja se
maistuikin piparkakkujen kera kaikille. Olimme myös varanneet pienet värikkäät lahjapussit, joihin olimme pakanneet makeaa niin
omistajalle kuin lemmikillekkin sekä hauskoja
ja tähän vuodenaikaan tärkeitä heijastimia
joita saimme Showlinkiltä sekä LähiTapiolasta. ”Piparminttu-Pena” oli tuonut vielä tilaisuuteen ison säkin Fazerin konvehteja, joten
varmasti tästä tilaisuudesta lähdettiin suut
makeana!
Niinkuin lehtihaastattelussakin sanoin,
tämä pieni tilaisuus on tärkeä ensisijaisesti
omistajille ja näin voimme mekin osaltamme
kertoa välittävämme ei vain omista koirista
vaan kaikista ja kaikkien koirista.

Anne

10

HSKP Tiedote 4 • 2019

HSKP Tiedote 4 • 2019

11

Kuva © Julia Juntunen

Maya, yksi vuoden 2019 sankarikoirista

Tammikuussa 2019 istuin katsomassa myöhään illalla telkkaria, kun Maya tuli makuuhuoneestamme sohvan viereen vinkumaan
ja tuijottamaan minua. Oletin sen haluavan
herkkuja ja käskin sen pois kerjäämästä.
Maya lähti pois, mutta palasi hetken päästä
uudestaan häntäänsä heiluttaen ja vinkuen
nyt hiukan voimakkaammin. Maya ei yleensä
kerjää herkkuja vinkuen, joten ajattelin sillä
olevan pissahätä joten päätin lähteä käyttämään sitä ulkona. Noustuani sohvalta, Maya
juoksi suoraan makuuhuoneeseen jossa se
jäi tuijottamaan ikkunaa. (Asumme kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa maantasalla
ja makuuhuoneemme ikkuna on taloyhtiön
pihalle päin. Tuolloin illalla verhot olivat jo
kiinni.) Ihmettelin kovasti koirani käytöstä,
sillä seuraavaksi se kiirehti ulko-ovelle samalla hiljaa vinkuen. Mayalla ei ole lupa mennä
ovesta ulos ennen “ole hyvä”-käskyä, mutta
nyt se hyökkäsi rappukäytävään heti oven
aukaistuani. Käytävässä se katseli rapun
ovelle päin. Silloin huomasin, että ulkona,
suoraan rappumme edessä, makasi mies liikkumatta kylmässä maassa. Kiirehdin miehen
luokse tarkastamaan tilannetta. Myös Mayalla oli kiire katsomaan miestä.
Ulkona totesin miehen olevan päihtynyt,
enkä yrityksistä huolimatta saanut häntä
hereille. Päätin soittaa hätäkeskukseen, sillä mies oli kalju ja ilman pipoa. Muutenkin
hän oli hyvin kevyesti pukeutunut reilussa
pakkaskelissä. Hätäkeskuksesta lähetettiin
matkaan poliisipartio. Odotellessamme poliiseja, ajattelin käyttää Mayaa talon takana
pissalla, mutta Maya ei suostunut jättämään
miestä näköpiiristään. Poliisit tulivat paikalle
n.vartissa ja he saivat useamman yrityksen
jälkeen päihtyneen miehen hereille ja poliisiautoon. He sanoivat ettei hän olisi selvinnyt
pakkasessa hengissä ellei Maya olisi hälyttänyt minua paikalle ja minä taas poliiseja.
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“Maya”, eli virallisemmin BH FI TVA FI RTVA
Audacious Altamira on siis yhdeksänvuotias
musta kääpiösnautserinarttu. Maya on ensimmäinen oma kääpiösnautserini, vaikka
rodusta oli ennestään jo kokemusta. Mustasta käppänänartusta olin haaveillut vuosia.
Maya on todella mahtava persoona! Se tulee
kaikkien koirien kanssa toimeen ja kun se on
tutustunut johonkin ihmiseen, Mayasta saa
ikuisen kaverin :) Iän kartuttua on Mayakin
rauhoittunut, mutta pentuna se oli varsinainen sähikäinen ja toisinaan treenikentillä
koiran yliaktiivisuus, jatkuva maan haistelu
ja muu sähläily otti emäntää pattiin. Kotona
Maya ei ole harjoittanut tuhotöitä juurikaan
edes pentuaikoina. Se on ollut oikeastaan
aina hyvin rauhallinen sisätiloissa ja onkin
ehkä juuri siksi ollut hyvin toivottu koiravieras joka paikassa. Se on myös hyvin hiljainen
kääpiösnautseriksi, eikä turhia metelöi. Kilpikonniamme se vartioi kesäisin pihallamme
ja nyt perheemme lisäännyttyä pienellä poikavauvalla, on Maya ottanut tehtäväkseen
“näyttää” vieraille, että sillä on uusi pikkutyyppi jonka perään pitää katsoa.
Maya jäi kesällä 2018 eläkkeelle kisakentiltä valioiduttuaan rally-tokosta. Maya on
ensimmäinen kisakoirani, joten olen suunnattoman ylpeä kaikista saavutuksistamme.
Toistaiseksi yksikään toinen kääpiösnautseri
ei ole vielä saavuttanut valionarvoja sekä
tokosta että rally-tokosta. Hankin Mayan
ajatuksella, että siitä tulisi minulle kisakoira
tokoon. Tokoa siis treenasimme heti pennusta lähtien. Kääpiösnautseri ei todellakaan ole
mikään helppo tokokoira, mutta koska pidän
rodusta - ja haasteista- ei vaihtoehtona ollut
missään vaiheessa esimerkiksi bordercollie.
Olin sanonut kasvattajalle, että Mayasta tulee vielä tokovalio. Tämän lupauksen annoin
koiran ollessa pentu :) Lupauksen lunastaminen tuntui välillä aivan mahdottomalta, sillä
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Maya on ollut todella haastava tapaus. Olemme taistelleet mm. motivaatio-ongelmien ja
häiriöherkkyyden kanssa. Itsekin olen tehnyt
varmasti kasoittain virheitä kun kyseessä on
ollut ensimmäinen kisakoira. Onnistumiset
treenikentillä ja kisoissa ovat kuitenkin kertoneet omaa tarinaansa siitä, ettemme me
nyt ihan pohjasakkia Mayan kanssa olekaan.
Rally-toko tuli kuvioihin myöhemmin kun
halusin kokeilla jotain muuta totisen tokon
rinnalle. Aloitimme rallykisat lajin ollessa vielä epävirallinen. Lajin virallistuessa halusin
“hakea” alempien luokkien koularit Mayalle,
mutta en haaveillutkaan ylemmistä luokista.
Lopulta kuitenkin nälkä kasvoi syödessä ja
lähdimme harjoittelemaan ylempien luokkien kylttejä. Lopulta kesällä 2018, useamman
yrityksen jälkeen, Mayasta leivottiin Suomen
ensimmäinen rallyvaliokäppänä!
Tokon ja rallyn lisäksi olemme käyneet agilityn alkeiskurssin Mayan ollessa nuori, kokeilleet noseworkia, peltojälkeä ja mejää. Lisäksi
kävimme aikoinaan muutamassa näyttelyssä
ja kiersimme mätsäreitä. Nämä näyttelypuuhat vaan eivät olleet kummankaan juttu ;)
Tällä hetkellä emme harrasta mitään muuta kuin pitkiä lenkkejä. Omistajan vapaa-ajan
vie tehokkaasti perheen uusin tulokas.
Kotikoirana Maya on ollut aina todella
helppo. Se on hyvin huomaamaton.Makoilee
vain omalla pedillään. Sen kanssa on myös
helppo matkustaa esim.julkisilla. Ehkä osaltaan hyvä peruskoulutus ja kunnon sosiaalistaminen on auttanut tässäkin.
Tänä vuonna emme vietä joulua mitenkään
erikoisemmin. Tämä ihan siitä syystä, että
esikoisemme on niin pieni ja hänen kanssaan
menee kovasti aikaa ja voimia :) Maya saa
jouluna herkkutikun. Luulen että herkuille
perso koira arvostaa ihan jokaista ylimääräistä herkkupalaa. Uutta vuotta olemme
viettäneet jo vuosia kotona “suljettujen ovi-
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en takana”. Maya on kärsinyt jo monta vuotta paukkuarkuudesta ja uuden vuoden aatto
on sille todella vaikea. Olenkin hakenut sille
jo parina vuonna eläinlääkäristä lääkityksen
oloa helpottamaan. En vain pysty katsomaan
kärsivää koiraa kun mikään muu ei tuo helpotusta. Onneksi kauhun hetket eivät kestä
montaa tuntia. Vaikka on siinäkin koiralle
ihan tarpeeksi.
Me Mayan kanssa haluamme toivottaa
kaikille oikein Rauhallista Joulun Aikaa ja
Menestystä Vuodelle 2020!

Terveisin,

Heidi Mäkelä & Maya
Kuva © Katja Kapanen
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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
• O
 ta talteen hajulähde (karvaa, panta tms)
koirastasi ja laita se puhtaaseen lasipurkkiin tai muovipussiin (HUOM! Ei etikkasäilykepurkki - minigrippussi on helpoin)
• T allenna kännykkääsi Etsijäkoiraliiton
numero 040 724 8614 ja verkkosivu
www.etsijakoiraliitto.fi/ohjeistus
• V
 araudu 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.
• O
 le erityisen tarkka kulkiessasi ovista,
ettei koira pääse livahtamaan ulos.
• P
 idä kotona päällä radiota tai televisiota
ja vedä verhot ikkunoiden eteen.
• K äyttäydy itse rauhallisesti ja tavanomaisesti.
• Ä
 lä koskaan ota koiraa mukaan seuraamaan ilotulituksia.
• P
 aukkuarkaa 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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Toimi näin, kun eläin katoaa:
• S oita Etsijäkoiraliiton neuvontaan:
040 724 8614. Saat tarkat ohjeet. Etsijäkoirat eivät lähde etsintöihin uudenvuodenyönä, mutta yleensä ohjeiden mukaan
toimiminen riittää.
• Jos emme voi vastata, käynnistä ensiaputoiminnot:
• R
 auhoita tilanne. Älkää juosko ympäriinsä
lemmikin nimeä huudellen.
• O
 mistajan kannattaa jäädä katoamispaikalle tai jos se ei ole mahdollista, jättää
sinne omistajan hajua (esim. vaate)
• G
 rillatkaa katoamispaikalla tai kotona ( jos
se ei ole vaarallisten tienylitysten päässä) ruokaa tai jättäkää muuta tuoksuvaa
lämmintä ruokaa sinne.
• V
 etäkää kotiin tai muuhun turvalliseen
paikkaan hajujälkiä: laita esimerkiksi
sukkahousuihin haisevaa kosteaa ruokaa,
esim. tonnikalaa, ja vedä sitä turvalliseen
houkuttelupaikkaan
• Y ritä 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.
• Ä
 lä 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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TERRIERIT TUTUKSI -ILTA

30.10.2019 järjestettiin Espoossa “terrierit
tutuksi”-ilta. Ihan huikea koulutus, johon
moni kasvattaja tai omistaja oli tuonut
muunmuassa silkkiterrierin, bullterrierin,
skotlanninterrierin, westien, dandiedinmontinterrierin ja monia muita. Kouluttajana toimi terrieriryhmän spesialisti Kimmo Mustonen yhdessä Hilde Fredrikssonin kanssa.
Aluksi Kimmo kertoi meille näistä upeista
koirista, niiden luonteista ja erikoispiirteistä.
Jokainen koira kävi yksilöesittäytymässä ja
samalla saimme kuulla, miten koira esitetään
rodunomaisesti. Näillä vinkeillä ja ohjeilla
saimme laajan käsityksen terrieriereistä.
Jokainen meistä sai treenailla neljän eri
terrierin kanssa. Hilde ja Kimmo jakoivat meidät kahteen ryhmään, jolloin koulutus oli intensiivistä ja opettavaista.
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Opimme paljon uutta kolmosryhmän koirista ja ymmärrys tämän ryhmän koirien
käytökseen ja käyttötarkoitukseen kasvoi.
Ja mikä mahdollisuus treenata rotuja, joiden
kanssa ei ole ennen kehässä ollutkaan!
Toivottavasti näitä upeita koulutuksia ja
ammattilaisia kouluttajana tulee vielä paljon
lisää. Odotamme innolla jo seuraavaa koulutusta.
Kiitos Kimmo ja Hilde, HSKP Nuorisojaosto
sekä koirien omistajat jotka mahdollistitte
tämän illan.

Sabrina Snellman ja
Binta Diallo

HSKP Tiedote 4 • 2019
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PYSTYKORVAPATSAS NRO 81
CARINA SAVANDERILLE

PIDÄN SINUSTA HUOLTA

Carina ilahtui suuresti saatuaan tämän tunnustuksen Suomen Kennelliitolta. Carina on
pitkäaikainen vaikuttaja koiraharrastuksessa. Hän on toiminut myös kansainvälisesti ja on
tällä hetkellä sekä FCI tottelevaisuuskomission että PKU:n tottelevaisuustoimikunnan
puheenjohtaja. Kennelpiiri onnittelee!
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BEST OF THE BEST –
PIIRIEN PARHAIDEN JUNIOR HANDLEREIDEN
KILPAILU MESSUKESKUKSESSA

PMV JUNIOR HANDLER -KILPAILU
Sunnuntaina 15.12. ratkottiin junior handlereiden Pohjoismaiden mestaruus Tukholmassa. Pohjoismaiden mestaruuskisassa on
mukana viisi joukkuetta, yksi jokaisesta pohjoismaasta. Yksi joukkue koostuu neljästä jäsenestä. Suomessa edustusjoukkue valitaan
karsintakilpailun perusteella: neljä parasta
lähtee edustamaan Suomea, viides on varajäsen. Tänä vuonna karsintakilpailu järjestettiin Tampereen näyttelyn yhteydessä ja sen
tuomaroi itsekin entinen junior handler Tiia
Virtanen.

Tytöt kohtelivat koiria ja muita kilpailijoita
kauniisti, pitivät hauskaa yhdessä joukkueena ja esittivät koiransa erinomaisesti. Paljon
paremmin ei olisi voinut mennä.
Isot onnittelut!

Hilde

Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa ei kisata omien koirien kanssa, vaan kilpailija saa
toivoa rotua ja järjestäjä hankkii koirat. Tänä
vuonna kilpailun tuomaroi espanjalainen
ammattihandleri Javier Gonzales Mendikote.

Tämän vuoden kilpailuun osallistui peräti 18 piirinmestaria 19:stä piiristä. Tuomarina toimi
pitkään juniorhandlerina kilpaillut Saana Jansson. Kilpailun voitti Lotta Nykänen Suur-Savon
kennelpiiristä.
Kaikki tulokset:
1. Lotta Nykänen Suur-Savon kennelpiiri
2. Nea Ojala, Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri
3. Laura Lintenhofer, Keski-Pohjanmaan kennelpiiri
4. Sanni Pulli, Uudenmaan kennelpiiri
5. Sanni Hämäläinen, Pohjois-Savon kennelpiiri
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Suomalaisten junior handlereiden kunniaksi noustiin kahdesti seisomaan finaalikehässä Maamme-laulun ajaksi, kun Suomen
edustusjoukkue voitti sekä joukkue- että yksilökilpailun! Myös yksilökisan hopeasija tuli
Suomeen. Uusi vuoden 2019 Pohjoismaiden
mestari on Sabrina Snellman, joka kisasi kerrynterrierillä. Upeasti toiseksi tuli Sanni Pulli
isovillakoiralla. Kolmas sija meni Norjaan Irja
Sofie Nyheimille salukin kanssa. Kaikki neljä
suomalaista pääsi kymmenen parhaan joukkoon. Nella Nemlander kisasi berninpaimenkoiran kanssa ja Laura Lintenhofer sileäkarvaisen noutajan kanssa.

HSKP Tiedote 4 • 2019
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nuorisojaoston uintipäivä 20.11.
Nuorisojaosto järjesti suositun uintipäivän toista kertaa Nurmijärven Petbrosilla sunnuntaina
20.10. Päivään osallistui 10 koirakkoa, joiden joukossa oli sekä ensikertalaisia että jo todellisia
uintihirmuja.
Nuorisojaostolla oli käytössään kaksi allasta ja apuna kaksi uittajaa, jotka auttoivat jokaista
koirakkoa henkilökohtaisesti. Koirat sekä nuoret saivat hyviä uusia kokemuksia ja tapahtuma
sai jälleen hyvää palautetta. Uintipäiviä tullaan varmasti järjestämään jatkossakin.

Vilja Först
Kuvat © Elina Kollanus
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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
p.i.a.f.kivisto@gmail.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

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

PALVELUSKOIRAJAOSTO

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

Puheenjohtaja
• Outi Heikkilä-Toni
050 582 6722
outi.toni@kolumbus.fi

hskp.net/jaostot/
seura-ja-kaapiokoirajaosto

Sihteeri
• Kati Rautakorpi
kati.rautakorpi@gmail.com
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Nuorisotoiminnan kouluttaja
• Hilde Fredriksson
hildemarie.fredriksson@gmail.com
+358505287071

Rahastonhoitaja
• Satu Hattunen
satu.hattunen@gmail.com

HSKP Tiedote 4 • 2019

hskp.net/jaostot/palveluskoirajaosto
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TOKOJAOSTO
Puheenjohtaja
• Pirkko Bellaoui
Ruusutorpanpuisto 2 A 50,
02600 Espoo
puh. 050 521 6116,
pbellaoui@gmail.com
Sihteeri
• Laura Kurimo
laura.kurimo@gmail.com

Tottelevaisuuskokeen sääntöihin, järjestämisohjeisiin sekä
suoritus- ja arvosteluohjeisiin tulossa muutoksia.

Rahastonhoitaja
• Kaisa Westerlund
Kettutie 4 C 7,
00800 Helsinki
050 382 2749
kaisa.westerlund@dlc.fi

Säännöt muuttuvat jo vuoden 2020 alussa
(luultavasti jo 1.1.2020)
Sääntö- ja koeohjeet myöhemmin!

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.
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HSKP:n alueella tulossa vuoden 2020 alussa
Carina Savander-Ranteen luento,
seuraa piirin sivujen ajankohtaista -osiota!
HUOM! Suoritus- ja arvosteluohjeet muuttuvat myöhemmin,
joten hyvin ehdit treenaamaan koiraasi muutoksia varten.
FCI:n sivuille tulossa suoritus- ja arvosteluohjeet melko pian.
Seuraa hskp.net/ jaostot/ Tottelevaisuusjaosto.
Sinne tulee päivitystä kun aikataulutus vahvistuu!

Kennelpiirin toimikunnat
toivottavat kaikille
hyvää joulua ja
rauhallista vuodenvaihdetta!

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

hskp.net/jaostot/
terrierijaosto

• Kennelpiiri tiedottaa •

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

Terrierijaoston hallituksen kokoonpano 2019:

rahastonhoitaja (hallituksen ulkop.) Jaana Tunturi, Suomen Bedlingtonkerho ry

VINTTIKOIRAJAOSTO

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.

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

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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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
21.1. • 17.2. • 16.3. • 20.4. • 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. •••
HSKP Tiedote 4 • 2019

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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• Kennelpiiri tiedottaa •
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.

• Kennelpiiri tiedottaa •

Näyttelyiden anomisen aikataulu

Näyttelykalenteri

Ryhmänäyttelyjen ja erikoisnäyttelyjen
anomusten lähettämis- ja käsittelyaikataulu
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2022
30.9.2020
31.10.2020
2023
3.9.2021
31.10.2021

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

Kaikkien rotujen näyttelyt
Näyttely- Anomus
Anomus
vuosi
Kennelpiirissä Kennelliitossa
2023
30.11.2020
1.1.2021
2024
30.11.2021
1.1.2022

Näyttelytoimikuntien velvoitteet
Kaikkien rotujen näyttelyiden ja ryhmänäyttelyiden toimikuntien edustajat
ovat velvollisia osallistumaan vuosittain Kennelpiirin järjestämiin näyttelytoimikuntien koulutustilaisuuksiin.
Kennelpiiri tiedottaa koulutuksista
mm. kotisivuillaan ja piirin Tiedotteessa.
Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan
Kennelliitolla ja Kennelpiirillä on oikeus evätä näyttely sellaiselta näyttelytoimikunnalta,
joka ei ole aikaisempien näyttöjen perusteella kykenevä näyttelyn järjestämiseen.
Kennelpiirin näyttelyohjaajat ovat käytettävissä kaikkien näyttelytoimikuntien
apuna. Yhteystiedot ovat saatavilla mm. Tiedotteen sisäetukannessa sekä Kennelpiirin
kotisivuilla. On suositeltavaa, että näyttelytoimikunnat ovat yhteydessä Kennelpiirin
näyttelyohjaajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa näyttelyä suunniteltaessa.
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Kansainvälisiä arvonäyttelyjä järjestetään lähivuosina seuraavasti:
Ruotsi
Ruotsin Voittaja 2020 Tukholma
12.-13.12.2020
Ruotsin Voittaja 2021 Tukholma
11.-12.12.2021
Viro
Viron Voittaja 2020 Harju mk 6.-7.6.2020
Euroopan voittaja
Euroopan Voittaja 2020 Celje, Slovenia
8.-11.10.
Euroopan Voittaja 2021 Budapest, Unkari
21.-23.5.
Euroopan Voittaja 2022 Pariisi, Ranska

Piirin kehätoimitsijat
Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät Kennelpiirin kotisivuilta osoitteesta
hskp.net/kehätoimitsijat sekä Kennelliiton
Omakoira-palvelusta.
Helsingin Seudun Kennelpiiri pitää myös
Kennelliiton listan rinnalla omaa Kennelpiirikohtaista kehätoimitsijalistaansa. Kehätoimitsijoiden on ilmoitettava kaikki omat
listaukseen tulevat muutokset myös Hanna
Leppälälle, joka ylläpitää listaa.
Kehätoimitsijoiden velvollisuus on hoitaa omat muutoksensa Kennelliiton Omakoirassa olevalle listalle.
Uudeksi kehätoimitsijaksi Kennelpiirissä
voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen,
asuu Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten alueella ja on hyväksytysti suoritetun
kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyyden saavuttamiseksi tarvittavat harjoitteHSKP Tiedote 4 • 2019

Maailman voittaja
Maailman Voittaja 2020 Madrid, Espanja
23.-26.4.2020
Maailman Voittaja 2021 Brno, Tsekki
30.9.-3.10.2021
Maailman Voittaja 2022 Brasilia
Pohjoismaiden voittaja
Pohjoismaiden Voittaja 2020,
Herning 20.11. (international),
21.11. (Nordic Winner show, nordic),
22.11. (Danish Winner show, internat.)
Crufts
Crufts 2020 Birmingham, Iso-Britannia
5.-8.3.2020
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
pitoaika
piirillä viim.
1.1.–30.4. 31.8.
1.5.–31.7.
31.12.
1.8.–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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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. •••

Piirinmestaruustuki

Palkintotuki ja piirivero

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.

Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyjen, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä
on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelyistä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa Pirjo Ojala-Laineelta, puh. 040 729
2883.
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä
puoltaneelle Kennelpiirille piiriveron, joka
on 15 % näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuita. Piiriveroa ei peritä
rotujärjestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä, rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä
eikä avoimista katselmuksista (open show).
Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle.
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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 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.
HSKP Tiedote 4 • 2019

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

• 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.

Näyttelyn järjestää:
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry
Lauantaina 16.5. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 3, 4, 5, 10
Sunnuntaina 17.5. arvostellaan FCI:n ryhmät 2, 6, 7, 8, 9
Royal Canin Junior ja Junior Grand Prix -kilpailut
Vuoden 2019 osakilpailuvoittajat kilpailevat Royal Canin Junior Grand Prix -kilpailussa.
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Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.4.2020

PARASTA MAHDOLLISTA

SUORITUSKYKYÄ

KAIKILLE TYÖ� JA
HARRASTUSKOIRILLE.

Energialähteet on mukautettu
vastaamaan erilaisten suoritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdis-telmä tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten
hyvinvointia.

L I F E S T Y L E H E A LT H N U T R I T I O N

Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin

© ROYAL CANIN ® SAS 2017. All Rights Reserved.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja
hiilihydraatteja tuovat ruokaan
ihanteellisen määrän energiaa.

