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Puheenjohtajalta  
Puheenjohtajan mietteitä jahti ja koekauden alkaessa 

Suomessa on 650 000 koiraa eli lemmikki käy-
tännössä joka neljännessä perheessä. Asukas-
lukuun verrattuna koiramäärä on maailman 
suurimpia. 
 
Huh hellettä, sanoi jänis pakka-
selle
Kesä oli kuin lapsuudessa ennen, aurinkoa ja 
todella lämmintä. Ilmatieteen mittaustietojen 
mukaan lämpimin kolmen kuukauden jakso 
kautta aikojen, tarjoten hyvä olosuhteen kai-
kille luonnossa lisääntyville lajeille. 
 
On sadonkorjuun aikaa
Metsäkanalinnut lisääntyneet kautta linjan yl-
lättävän hyvin lähtötilanteeseen peilattuna, 
jonka seurauksena on ollut mahdollisuus pyyn-
tiaikoja jatkaa, malttia kuitenkin pyyntiin. Lin-
tukoirien käyttökokeille on olosuhteet erin-
omaiset. Suurriistan pyyntiluvat lisääntyneet, 
joten metsäestettävää kyllä riittää, vastuuta on 
uskottu metsästäjille. Jänistä on maakunnan 
alueella vaihtelevasti, kuitenkin kohtuu hyvin. 
 
Sawo Show 2018  
Sawo - Show koiramessut tarjosi jälleen harras-
tajille mieliin jäävän näyttelytapahtuman. Jär-
jestelyt kaikkinensa erinomaiset. Näytteille-
asettajat on saaneet kovan luottamuksen pii-
rimme supernäyttelyyn. Kolmen päivän aikana 
arvosteltiin yli 7000 koirakkoa. Parhaimmat kii-
tokset ja onnittelut kaikille tapahtumaan osal-
listuneille. 

Koira ystävä vai vihollinen
Koirien hyökkäykset ihmisten kimppuun ovat li-
sääntyneet Suomessa. Vaarallisten 
rotujen pidolle ei ole rajoituksia.  
 

Vaikeasti hallittavia tai vaarallisia koiria on Suo-
messa rekisteröity jo noin 8000.  
Niitä voivat omistaa ketkä tahansa. Omistajien 
taustoja ei tutkita eikä heiltä vaadita mitään 
erillistä koulutusta, vaikka rodut on alun perin 
kasvatettu vartiointiin, puolustukseen tai saa-
listukseen. 
 
Koirat ovat surmanneet tai muuten aiheutta-
neet Suomessa monen henkilön kuoleman 
viime vuosien aikana. Koirat ovat myös tappa-
neet toisia koiria. Koirien hyökkäykset ovat ai-
heuttaneet pysyviä fyysisiä ja henkisiä vam-
moja lukemattomille ihmisille. Suomessa koiria 
koskevat lakipykälät edellyttävät lähinnä koi-
rien pitämistä julkisilla paikoilla kytkettyinä ja 
ulosteiden korjaamista. Lain tiukentaminen on 
kaatunut koirapiirien voimakkaaseen vastus-
tukseen. 

Kuva on otettu nuorten leirillä, Erkki Shemeikka 
 
Antoisaa kennelsyksyä!
VASTUULLISTA-
HYVÄÄ ELÄMÄÄ KOIRAN KANSSA
 

Erkki 
Erkki Savolainen 
hallituksen puheenjohtaja



 

Tervastulet syttyvät 
 

Tervastulet syttyvät Maaningalla 15.12.2018
 
Erämaa huokuu Tervastulien ympärillä Maaningalla Kasinon rantamaisem-
missa. Pohjois-Savon tämänvuotiset Tervastulet syttyvät Maaningalla 15 
päivänä joulukuuta.  
 
Tervastulet saivat alkunsa yli 30 -vuotta sitten Kuopiosta Paloisen erämaa-
alueelta ja nyt palataan lähes lähtökohtaan, sillä Maaningan kylää ympäröi-
vät laajat erämaa-alueet. Täällä nukkuvat karhut talvipesissään ja vaeltele-
vat sudet, ilvekset ja ahmat. 
 
Tulistelupaikalla ollaan valmiita ottamaan vieraita vastaa jo varhain iltapäi-
vällä. Nokipannussa keitetyt kahvit ja koululaisten tarjoamat tervastulimak-
karat päivän jo hämärtyessä luovat erällisen tunnelman tapahtumalle. 
 
Tervastuli -tapahtuman toteuttavat Kennelpiiri yhdessä Metsästäjäliiton 
Pohjois-Savon piirin, Maaningan riistanhoitoyhdistyksen, kyläyhdistyksen ja 
paikallisten metsästysseurojen kanssa. Tervetuloa kaikki luontoa rakastavat 
Seurakuntalaiset. 
 
Tervetuloa!  Erkki  

- Erämiestoimikunta / Erkki Savolainen 
 

 

Ennakkoilmoitus ERÄILTA KUOPIOSSA 

Eräilta pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Iso-Valkeisella  
Kuopiossa. Ohjelma julkaistaan joulu-Haakahuksia lehdessä. Laittakaapa  
päivämäärä jo kalentereihinne muistiin! 
 
Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri, Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri  
ja Suomen Riistakeskus Pohjois-Savo 
 



 

Rotujaostojen kuulumisia 
LINTUJAOSTO
 

Piirinmestaruuskoe LINT 1.9. Siilinjärvellä
 
Pohjois-Savon kennelpiirin LINT –piirinmestaruuskisat järjestettiin lauantaina 1.9.2018. 
Järjestelyistä vastasi Pohjois-Savon Pystykorvakerho, ja koepaikkana toimi kerhon toimin-
takeskus Kirsu Siilinjärvellä. Kokeen ylituomarina toimi Markku Heikkinen. 
 

Pohjois-Savon piirinmestariksi hakkui pohjanpystykorvauros Murtsukan Rontti, LINT 1-
tuloksella. Koiran omistaa Markku Auvinen Varkaudesta. 
 
Piirinmestaruuskisojen tuloksien perusteella valittiin piirimme edustajat suomenpysty-
korvien Idän lohkon –kokeeseen. Pohjois-Savon kennelpiiriä lähtee edustamaan piirin-
mestaruuskokeiden kolme parasta suomenpystykorvaa, jotka olivat kuopiolaisen Ilkka 
Mustosen omistama Haukkulinnun Hilja, leppävirtalaisen Hannu Kauppisen omistama Pa-
jupuron Riia ja kuopiolaisen Arto Kettusen omistama Neviksen Natu. Nämä kaikki kolme 
suomenpystykorvaa haukkuivat kokeessa LINT 1-tuloksen. 
 



 

Tulokset:
1. ppu Murtsukan Rontti, om. Markku Auvinen, Varkaus LINT1/88 p. 
2. spn Haukkulinnun Hilja, om. Ilkka Mustonen, Kuopio LINT1/86 p. 

(Uusintahaukkupisteet ratkaisivat) 
3. spn Pajupuron Riia, om. Hannu Kauppinen, Leppävirta LINT1/86 p. 
4. spn Neviksen Natu, om. Arto Kettunen, Kuopio LINT1/75 p. 

(Uusintahaukkupisteet ratkaisivat) 
5. spn Jahtitaigan Halti, om. Hannu ja Tuomas Korhonen, Rautalampi LINT1/75 p. 
6. ppu Mustanpaimenen Jeti, om. Sami Helenius, Iisalmi LINT3/64 p. 
7. spn Tessu, om. Mikko Tuomainen, Leppävirta LINT3/58 p. 
8. spu Soidinsalon Hurmuri, om. Juha Prinkkilä, Leppävirta LINT3/51 p. 
9. spn Marjakankaan Allu, om. Jani Koppanen, Rautalampi LINT0/39 p. 
10. ppu Loppis om., Tiina Pursiainen ja Perttu Kärkkäinen, Kiuruvesi LINT0/38 p. 
11. ppn Murtsukan Riemu, om. H. Bollström-Kärkkäinen ja H. Kärkkäinen, Lapinlahti LINT0/28p 
12. ppu Villivalon Vaalea Vaski, om. Markku ja Seppo Ström, Kuopio LINT0/6 p. 

 
 

VINTTIKOIRAJAOSTO

Piirinmestaruuskoe 21.7.2018
 
Savon Seudun vinttikoiraharrastajat järjesti 
Vieremällä lauantaina 21.7.2018 perinteiset 
Kalakukkomaastot ja sunnuntaina 22.7.18 vint-
tikoirien ajuekokeen (VIC-A). Lauantain koe oli 
vinttikoirien maastokoe (VIC), ja samana päi-
vänä järjestettiin myös maastojuoksukoe rho-
desiankoirille (VIC-R). Kokeessa ratkottiin myös 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirien 
mestaruudet sekä Suomen Basenjit Ry:n ja 
Suomen faaraokoirat ja ibizanbodencot Ry:n 
maasto- ja veteraanimestaruudet. Lauantain 
maastokokeen alkuerissä juoksi vieheen pe-
rässä 110 koiraa, ja alkuerien lähtöjä oli 62 kap-
paletta. Radan pituus oli 650 metriä. Vieremän 
koealue oli loivasti kumpuileva heinäpelto. Yli-
tuomarina kokeissa toimi Seija Kotti-Rantala. 
 
Kokeen tulosten perusteella
Pohjois-Savon kennelpiirin
mestareiksi vinttikoirien
maastokokeesta 2018 tulivat:
 ibizanbodenco Cazaion Ashreeyah 

om. Anna Lampela, Iisalmi 
 saluki Zarabis Raahil 

om. Marika Leppänen, Siilinjärvi 
 afgaaninvinttikoira Alfajiri Barlas 

om. Anna Lampela, Iisalmi 
 basenji Afrikan Laminam Annie Power 

om. Pauliina Ylitörmä, Vesanto 

 whippet Maxwin Imp 
om. Anne Saastamoinen, Varkaus (yläkuvassa) 

 etnankoira Marisla’s Euforia 
om. Jasmine ja Marjo Blomberg, Iisalmi  
(alakuvassa) 

 

 

 



 

Sunnuntaina 22.7.2018 Savon Seudun
vinttikoiraharrastajat järjestivät
vinttikoirien ajuekokeen (VIC-A)
Ajuekokeessa koirat juoksevat maastoradalla 
kolmen koiran ajueena. Ajueen koirien ei tar-
vitse olla samanrotuisia. Kokeessa arvostellaan 
ajueen ajotyöskentelyä maastoon tehdyllä 
mutkaisella radalla. Koirat seuraavat viehettä, 
ja kokeen tarkoitus on matkia todellista met-
sästystilannetta. Kokeen tuomarit antavat aju-
eelle pisteitä eri osa-alueista. Sunnuntain 
ajuekokeessa kisasi viisi ajuetta. Yhden ajueen 
koesuoritus keskeytyi yhden ajueen koirista 
saamaan kynsivammaan. Kaksi ajueellista koi-
ria olivat sertin arvoisia. 
 

 
 
 
Kokeen voitto meni kolmen koiran ajueelle, 
jossa juoksivat saluki Non Serviam Domina Ani-
marum, om. Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela 
ja Lumikirsikka Lappalainen Nokialta, saluki 
Non Infinita Arenaria Interpres, om. Hanna ja 
Arto Ojanperä Laukaalta ja saluki Non Serviam 
Discordia Concors, om. Emmi Nisumaa ja Heidi 
Lappalainen Hämeenlinnasta. Ajue sai kokeesta 
VICA 1 –tuloksen sekä sertin. 
 
 
 
 

KANAKOIRAJAOSTO
 

Kennelpiirin kanakoirajaosto oli mukana nuorten Metsoleirillä Rautavaaralla esittele-
mässä kanakoiria ja kanakoirametsästystä leiriläisille. Kuvassa kanakoirajaoston  
puheenjohtaja Tommi Väisänen.
 

 
Julkaisemme mielellämme myös rotujaostojen uutisia, mm.  
Piirinmestaruuskokeen tulokset kuvineen ovat toivottua postia! 
 



 

Eräkummi –koulutus toteutui 
 
Pohjois-Savon Kennelpiiri järjesti Eräkummi –koulutuksen 8.8. Sorsasalon
Raviradan luentotilassa. Tilaisuus oli Metsähallituksen luotsaama ja kou-
luttajana toimi eräneuvoja Tapio Rantanen. Tapsa lupasi tulla pitämään
uuden koulutuksen, jos lisää sitoutuneita ja innokkaita ilmaantuu!
 
Pohjois-Savon koulutuksessa valmistui ainakin alla oleviin yhdistyksiin  
eräkummeja: (täydennetään puutoksia seuraavassa lehdessä) 

 Pohjois-Savon Kennelpiiri: Seppo Soininen, Erkki Savolainen, Eija Airaksinen 
 Kangaslammin Metsästäjät: Jorma Partanen 
 Karttulan Kennelkerho: Eija Airaksinen 
 Kehvon Metsästysseura: Seppo Soininen 
 Kotalahden Erämiehet: Helena Koivistoinen, Pentti Lyytikäinen 
 Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys: Seppo Soininen, Erkki Savolainen, Eija Airaksinen 
 Pohjois-Soisalon Metsästysseura: Markus Miettinen 

 

Mitä Eräkummi tekee?
Eräkummit kertovat lapsille ja nuorille harrastuksestaan ja elämäntavastaan eräharras-
tusten parissa. Eräkummit voivat kertoa alueen riistakannasta ja riistaeläinten elämästä 
alueella. Esimerkkejä ja vinkkejä eräkummiuteen on saatavilla ilmaisissa Eräkummi-kou-
lutuksissa. Alueemme jäsenseurat voivat tehdä eräkummien kanssa yhteistyötä järjestä-
essään oman alueensa lapsille ja nuorille mm. erähenkisiä teemapäiviä. Eräkummeilla on 
käytössään erilaisia opetuspaketteja, joita voi hyödyntää mm. kouluvierailuilla sekä muis-
sakin tapahtumissa. Opetuspaketit on laadittu neljälle ikäryhmälle. 
 



 

Metsästyskoira viikonloppu 27.-28.10.2018
erinomainen vinkki yhdistyksille

 

Metsästäjäliitto, Suomen Riistakeskus, Kennelliitto ja metsästyskoirajärjestöt 
haastavat metsästysseurat, riistanhoitoyhdistykset ja koirayhdistykset Metsästys-
koira-viikonloppuun 27.–28.10. 
 
Metsästyskoirat tutuksi
 
Tapahtuman tarkoituksena on tarjota lapsille- ja nuorille uusia kokemuksia sekä 
mahdollisuus tutustua erilaisiin metsästyskoiriin. Moni nuori metsästäjä pohtii 
harrastuskaverin hankintaa ja tämän tapahtuman kautta he pääsevät tutustu-
maan eri vaihtoehtoihin. 
 
Käytännön metsästystä tai koirien esittelyä
 
Voitte järjestää joko metsästyspäivän, jossa esitellään koirien toimintaa käytän-
nössä tai esittelytapahtuman, jossa kerrotaan metsästyskoirista ja niiden käytöstä 
ja lapsiperheet pääsevät tutustumaan koiriin. Molempiin vaihtoehtoihin on tar-
jolla esimerkkiohjelmat. Tapahtumassa voi olla mukana useita eri rotuja tai voitte 
keskittyä yhden rodun tai metsästyskoiratyypin esittelyyn. 
 
Valtakunnallista näkyvyyttä metsästyskoirille
 
Nyt on hyvä tilaisuus tuoda esille metsästyskoirien tärkeää roolia riistakantojen 
hallinnassa, suurriistavirka-avussa sekä saaliin talteenotossa. Voitte samalla lisätä 
oikeaa tietoa ja parantaa metsästyksen hyväksyttävyyttä omalla lähiseudulla.  
 
Asiasta enemmän: https://metsastajaliitto.fi/metsastyskoiraviikonloppu 
 



 

Ajankohtaista Kennelliitosta 
 

Kennelliitto pohtii yhdessä rotujärjestöjen kanssa kei-
noja koirahyökkäysten estämisesi
 
Tämän vuoden aikana on uutisoitu useita tapauksia, joissa koira on
hyökännyt erittäin aggressiivisesti toisen koiran tai ihmisen kimppuun.
Yleisradion tänään julkaiseman uutisen mukaan poliisin tilastoimat
koirahyökkäykset ovat lisääntyneet. Suomen Kennelliitto pohtii yhdessä
rotujärjestöjen kanssa keinoja koirahyökkäysten estämiseksi.
 
- Olemme äärimmäisen huolissamme näistä ta-
pauksista. Kennelliitto on kutsunut 28. elo-
kuuta koolle neuvottelun, jossa on mukana eri 
rotujärjestöjä ja rotuyhdistyksiä. Pohdimme 
yhdessä keinoja, joilla vaikuttaa koirien ja ih-
misten turvallisuuteen niin, että tällaiset ta-
paukset saataisiin loppumaan. Yksikin aggres-
siivinen koirahyökkäys on liikaa, sanoo Kennel-
liiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehko-
nen. 
 
Kennelliitto on ottanut kantaa koirahyökkäyk-
siin tiedotteessaan 25. toukokuuta. Kannan-
otossa korostetaan vastuullista koiranpitoa ja 
vastuullista koirien kasvatustyötä. Koiran omis-
taja on aina viime kädessä vastuussa koiras-
taan. 
 
Vastuu on myös koiran kasvattajalla. Eri rotu-
jen jalostuksen tavoiteohjelmiin on kirjattu, 
ettei arkaa ja selvästi vihaista koiraa saa käyt-
tää jalostukseen. Koiran käyttäytymisen ja 
luonteen arviointiin on olemassa useita erilai-
sia työkaluja. Kasvattajan, joka kasvattaa aktii-
vista koirarotua, jolla on voimakas tarve saalis-
tamiseen, taistelemiseen tai puolustautumi-
seen, tulee olla hyvin tarkkana siitä, kenelle 
hän koiran myy. Tällaisen koiran pitäminen voi 
olla vaativaa kokeneellekin koiraihmisille. 
 

Kennelliitto ja siihen kuuluvat eri rotujen yhdis-
tykset valistavat jäsenistöään ja myös suurta 
yleisöä monin eri tavoin koiran luonteeseen ja 
käyttäytymiseen liittyvistä asioista. Muun mu-
assa Suomen Amerikanstaffordshireterrieyh-
distys järjestää kaikille tämänrotuisten koirien 
omistajille avoimia koulutuksia arkitottelevai-
suudesta ja koiran hallinnasta. Kaikki koiran-
omistajat eivät kuitenkaan ole koiranpitoon 
kuuluvan tiedon piirissä, tai eivät piittaa siitä, 
miten koiran kanssa pitäisi toimia, jotta se ei 
aiheuta ongelmia muille koirille tai ihmisille. 
 
Jos piittaamattomuus koiraetiketistä ja koiran-
pitoon liittyvistä säännöksistä yleistyy, voivat 
viranomaiset puuttua asiaan. Joidenkin muiden 
Euroopan maiden tapaan voidaan esimerkiksi 
vaatia koiria käyttämään kuonokoppaa tie-
tyissä tilanteissa, ja mahdollisesti myös kieltää 
omistamasta ja kasvattamasta joitakin rotuja. 
 
Lisätiedot 
Harri Lehkonen 
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja 
harri.lehkonen@kennelliitto.fi 
puh. 050 329 2188 
 
Katariina Mäki, jalostusasiantuntija 
katariina.maki@kennelliitto.fi 
puh. 09 8873 0228 

 
  



 

Koirahyökkäykset kielivät ymmärtämättömyydestä
ja vastuuttomuudesta
 
Kennelliitto ja joukko rotujärjestöjä ja -yhdistyksiä keskustelivat tiistaina
koirahyökkäysten lisääntymisestä ja keinoista niiden ennaltaehkäise-
miseksi. Tilaisuudessa oltiin erityisen huolissaan järjestäytyneen
koirankasvatuksen ulkopuolisesta koirien kaupasta.
 
Kennelliiton tiistaina koolle kutsumaan tilaisuu-
teen oli pyydetty edustajia rotujärjestöistä, joi-
den alaiset rodut ovat viime aikoina olleet 
esillä hyökkäysten vuoksi tai jotka ovat Euroo-
pan maissa kiellettyjen rotujen listalla. Lisäksi 
mukana oli näihin rotujärjestöihin kuuluvia yh-
distyksiä. 
 
Keskustelussa jaettiin syvä huoli koirahyök-
käysten lisääntymisestä. Taustalla nähtiin ih-
misten ymmärtämättömyyttä ja vastuutto-
muutta niin koirien kasvatuksessa, hankinnassa 
kuin omistamisessakin. Eri maissa koirahyök-
käyksiin on reagoitu eri tavoin esimerkiksi kiel-
tämällä tai rajoittamalla joidenkin rotujen 
omistamista. 
 
- Suomen Kennelliitto ei perinteisesti ole kan-
nattanut rotukieltoja, sillä ne voivat johtaa lait-
toman koirakaupan lisääntymiseen ja tehdä 
koirista statussymboleja. Rotujen kieltäminen 
johtaisi myös siihen, ettei koirien kasvatusoloja 
ja hyvinvoinnin turvaamista voida kontrolloida 
mitenkään. Rotusekoitusten vuoksi kieltojen 
valvonta olisi käytännössä mahdotonta, huo-
mioi Suomen Kennelliiton hallituksen puheen-
johtaja Harri Lehkonen. 
 
Lisäksi keskusteltiin esimerkiksi Espanjassa käy-
tössä olevista lisensseistä, joita vaaditaan tie-
tyn tyyppisten rotujen omistajilta. Suomen 
Kennelliitto ja rotujärjestöt voivat suoraan vai-
kuttaa vain alaiseensa toimintaan ja viranomai-
set päättävät muusta. 
 
Tilaisuudessa nostettiin esille myös toimittajien 
tärkeä merkitys. On kaikkien ja ennen kaikkea 
suuren yleisön etu, ettei mediassa lietsota tur-
hia pelkoja tai anneta liian ruusuista kuvaa koi-
rien ominaisuuksista tai omistamisesta. 
 

- Tarkistetuilla faktoilla tuetaan tehokkaasti 
vastuullista koiranomistamista. Kennelliitto jä-
senyhdistyksineen tarjoaa mielellään asiantun-
temusta niin toimittajien kuin muidenkin sidos-
ryhmiemme käyttöön, Lehkonen sanoo. Rekis-
teröimättömän koiran luonne voi olla tuntema-
ton 
 
Tilaisuudessa oltiin erityisen huolissaan järjes-
täytyneen koirankasvatuksen ulkopuolisesta 
rekisteröimättömien koirien kaupasta, jossa 
koiran luonteeseen ja omistajan kykyihin hal-
lita koiraa ei välttämättä kiinnitetä mitään huo-
miota. 
 
Suomen Kennelliiton alaisessa kasvatustoimin-
nassa eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin 
on kirjattu, ettei arkaa ja selvästi vihaista koi-
raa saa käyttää jalostukseen. Suomessa luon-
teen merkitykseen on koiranjalostuksessa kiin-
nitetty huomiota monia maita enemmän eikä 
aggressiivisuus ole toivottu ominaisuus mis-
sään rodussa. 
 
Kennelliitolla ja rotujärjestöillä on käytössä eri 
menetelmiä koiran luonteen ja käyttäytymisen 
arviointiin. Tilaisuudessa pohdittiin luonnetes-
tien kehittämisen mahdollisuuksia ja keinoja 
vahvistaa kasvattajien osaamista koirien  
luonteesta ja käyttäytymisestä. Kennelliiton 
suunnitelmissa on lisätä panostusta koiran 
luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvissä asi-
oissa. Esille nousi myös, että eri rotujärjestöjen 
ja -yhdistysten olisi hedelmällistä tehdä keske-
nään enemmän yhteistyötä, jotta koiran luon-
teeseen ja vastuullisen koiran hankinnan ja -pi-
don tueksi kehitettyjä hyviä käytäntöjä saatai-
siin leviämään laajemmalle. Kasvattajan on 
myös harkittava huolella, kenelle hän pennun 
myy. 
 



 

Omistaja on aina viime kädessä vastuussa koi-
rastaan myös silloin, kun se on toisen ihmisen 
hoidossa. Rodut ovat syntyneet erilaisiin tehtä-
viin eivätkä kaikki rodut sovi kaikille ihmisille 
tai kaikkiin olosuhteisiin. Sen vuoksi koiran 
hankintaa on harkittava hyvin huolellisesti ja 
mietittävä kykyjään sekä mahdollisuuksiaan 
vastata koiran käyttäytymistarpeisiin. 
 
Keskustelussa olivat mukana Suomen Seurakoi-
rayhdistys ry, Suomen Broholmeryhdistys ry, 
Bullmastiffit ja Mastiffit ry, Suomen Palvelus-
koiraliitto ry, Staffordshirenbullterrieriyhdistys 
ry, Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyh-
distys ry, Suomen Rottweileryhdistys – Finlands 
Rottweilerförening ry ja Suomen Tiibetinmas-
tiffit ry. 
 

Suomen Kennelliitosta tilaisuuteen osallistuivat 
hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen, kas-
vattajatoimikunnan varapuheenjohtaja Vesa 
Lehtonen, jalostustieteellisen toimikunnan pu-
heenjohtaja Maaret Tapio ja toimikunnan alai-
nen käyttäytymisen jalostuksen työryhmä, ja-
lostusasiantuntija Katariina Mäki, jalostussih-
teeri Heidi Karjalainen, Koiramme-lehden pää-
toimittaja Tapio Eerola, viestintäpäällikkö Liisa 
Suoninen ja yhteiskuntasuhteiden koordinaat-
tori Erika Keppola. 
 
Lisätietoja:  
Harri Lehkonen, hallituksen puheenjohtaja, 
Suomen Kennelliitto ry 
harri.lehkonen@kennelliitto.fi 
puh. 050 329 2188 

 
 

Vuoden 2018 sankarikoiran
arvonimeä ehtii vielä hakea
 
Sankarikoiran arvonimen haku tälle vuodelle päättyy 9.9. Arvonimeä
anotaan Kennelliiton verkkosivuilla olevalla lomakkeella.
 
Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koi-
rille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet sii-
hen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelas-
tunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamai-
ninnan myös muista sankariteoista. 
 
Sankarikoiran arvonimen hakuaika päättyy 
vuosittain syyskuun ensimmäisellä viikolla. 
Kennelliiton hallitus myöntää Sankarikoiran ar-
vonimet lokakuussa määräaikaan mennessä lä-
hetettyjen anomusten perusteella. Määräajan 
jälkeen saapuneet anomukset siirtyvät käsitel-
täväksi seuraavana vuonna. 
 
Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Koirames-
suilla Messukeskuksessa, Helsingissä. Tänä 
vuonna Koiramessut järjestetään 15.-16.12. 

Voit anoa koirallesi Sankarikoiran arvoa lomak-
keella, joka löytyy Kennelliiton verkkosivuilta. 
 
Sankarikoirien valinnat tehdään hakemuksessa 
annettujen tietojen ja liitteiden perusteella. 
 
Linkki hakulomakkeeseen:  
https://registration.contio.fi/kennelliitto/Re-
gistration/RegistrationForm 
 
Lisätietoja: 
Liisa Suoninen, Viestintäpäällikkö,  
Suomen Kennelliitto 
liisa.suoninen@kennelliitto.fi 
puh. 050 320 3897 

  



 

Nose work –työryhmän työ käynnistyi

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta perusti kesäkuussa työryhmän
selvittämään nose workin mukaantuloa Kennelliiton viralliseksi
koemuodoksi. Työryhmän perustamista pohjustettiin neuvotteluilla Nose
Work Finland ry:n kanssa. Työryhmä valmistelee kokeeseen liittyviä
sääntöjä ja ohjeita, ja siinä on edustajat sekä Kennelliitosta että Nose
Work Finland ry:stä.
 
Tavoitteena on, että työryhmän esitykset tuo-
daan Kennelliiton valtuuston kokoukseen 
26.5.2019 ja virallinen koetoiminta voisi alkaa 
vuoden 2020 alusta. 
 
Työryhmässä ovat mukana puheenjohtajana 
Kennelliiton hallituksen jäsen Esa Kukkonen ja 
jäseninä Nose Work Finland ry:stä Pekka Ala-
mommo, Outi Uljas, Timo Pussinen ja Leena 
Rantamäki. Työryhmän sihteerinä toimii Ken-
nelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijä 
Jukka Lindholm. Työryhmä on aloittanut työnsä 
elokuussa. 
 
- Ensimmäisessä kokouksessa selvitimme työn 
lähtökohdan ja tavoitteet sekä keskustelimme 
mahdollisista kipupisteistä yleisten sääntöjen 
osalta. On tärkeää muistaa se, että emme ha-
lua rajoittaa kenenkään harrastamista koiransa 
kanssa nose workin parissa, vaan tarjota lisäksi 
mahdollisuuden tavoitella koiralle ansioita vi-
rallisissa kokeissa ja ansioiden näkymiseen ja-
lostustietojärjestelmässä, painottaa työryhmän 
puheenjohtaja Esa Kukkonen. 

Hän kiittelee työryhmän jäseniä monipuoli-
sesta ja laajasta lajin asiantuntemuksesta ja ha-
lusta keskustella asioista rakentavasti monesta 
eri näkökulmasta. 
 
- Kennelliiton ja Nose Work Finland ry:n yhtei-
sen sääntötyöryhmän työ on käynnistynyt hy-
vässä hengessä. Työryhmä alkaa kirjoittamaan 
sääntöluonnosta uuteen formaattiin, joka to-
teutetaan siten, että säännöt ovat mahdolli-
simman kevyet hallita, toteaa työryhmän jä-
sen, Nose Work Finland ry:n puheenjohtaja 
Leena Rantamäki.  
 
Työryhmä tulee kokoamaan Kennelliiton edus-
tajien kanssa käytyjen keskusteluiden perus-
teella kattavan tietopaketin Nose Work Finland 
ry:n jäsenistön käyttöön ennen yhdistyksen ke-
vätkokousta 2019, jossa tullaan päättämään, 
siirtyykö yhdistys Kennelliiton alaisuuteen, ker-
too Rantamäki. 
 

 

Mitä on nose work?
Nose work on ollut vuoden 2018 alusta virallinen koemuoto Tanskassa, Norjassa ja Ruot-
sissa. Useat suomalaiset lajin harrastajat kilpailevat jo nyt muun muassa Ruotsissa järjes-
tettävissä virallisissa kilpailuissa. 
 
Laji on kehitetty Yhdysvalloissa alun perin rescuekoirien aktivointiin. Nose work sopii kai-
kille koirille ja ohjaajille. Lajin perusajatuksiin kuuluu, että lajin tulee olla mukavaa teke-
mistä ja hauskaa sekä ihmisille että koirille. Nose workiä voi harrastaa epävirallisemmin 
vaikkapa omassa kotiympäristössä. Lajin henkeen kuuluu, ettei tiukkoja palkitsemiseen 
tai hallintaan liittyviä sääntöjä ole. Koulutusmenetelminä suositaan palkitsemiseen poh-
jautuvia menetelmiä. 



 

Uutta Showlink-mobiilisovellusta
kokeiltiin Savo Show’ssa 

Kuopiossa 3.-5. elokuuta järjestetyssä Sawo Show’ssa kokeiltiin uutta
Showlink-mobiilisovellusta. Siinä yhdistyvät sähköinen näyttelyluettelo ja
siihen nivottu reaaliaikainen tulospalvelu. Kokeilu sai paljon hyvää pa-
lautetta, ja viikonlopun aikana sovelluksen oli ladannut puhelimeensa
noin 4000 käyttäjää.
 
- Käyttäjät olivat pääosin erittäin tyytyväisiä, 
kertoo palvelun kehittämisestä vastaavan Ken-
nelliiton tytäryhtiö Prettybit Projects Oy:n toi-
mitusjohtaja Juha Tenhunen. Hän painottaa, 
että viikonlopun aikana sovelluksesta oli käy-
tössä testiversio. Palvelua kehitetään koko 
ajan. Käyttäjäpalautetta kerättiin verkossa ja 
paikan päällä 
 
Tenhunen päivysti Sawo Show’ssa kaikkina 
näyttelypäivinä aamusta iltaan, ja vastaili myös 
käyttäjien kysymyksiin Facebook-ryhmässä Koi-
ranäyttelyt. Ryhmän kautta tuli paljon hyvää 
palautetta, niin kiitosta ja kehuja kuin monta 
hyvää kehitys- ja korjausideaakin. 
 
Käyttäjät olivat pääosin erittäin tyytyväisiä pal-
veluun ja antoivat sille hyviä arvosanoja sovel-
luskaupassa. Tulokset kehistä päivittyvät palve-
luun hyvin sitä mukaa kun kehätoimitsijat päi-
vittivät tietoja verkkoon. Tulosten esitystapaa 
pidettiin erittäin selkeänä ja sovellusta muu-
tenkin helppokäyttöisenä. Käytettävyysasioista 
tuli jonkin verran palautetta muun muassa na-
vigoinnista. Tätä kehitetään seuraavaksi, lupaa 
Tenhunen. 
 
- Sovellukseen tuodaan testiversiosta puuttu-
neet junior handler- ja kasvattajaryhmätulok-
set. Seuraavaan versioon tuodaan myös kehä-
kartat, näyttelyn ohjelma ja muut lisätiedot. 
Kieliversiot jäävät odottamaan sitä, että sovel-
lus saa lopullisempaa muotoaan, jotta kään-
nöstyötä ei tarvitse tehdä moneen kertaan.  
Käyttäjäpalautteen keruun ohella kokeilussa 
seurattiin sitä, millaista kuormaa palvelun 
käyttö aiheuttaa tietokantapalvelimelle. Säh-
köinen luettelo painetun luettelon rinnalle 

Koska palvelu oli koekäytössä, ei siitä vielä tie-
dotettu laajemmin kuin Sawo Show’n näytteil-
leasetttajille ja yleisölle. Palvelu voidaan ottaa 
laajemmin käyttöön heti, kun lopullinen tes-
taus on suoritettu alkusyksyn aikana. 
 
- Palvelua on mahdollista hyödyntää kaikissa 
niissä näyttelyissä, joissa on käytössä Showlin-
kin näyttelypalvelut, kertoo Showlink Oy:n toi-
mitusjohtaja Johanna Tuomi. Näyttelytoimi-
kunta voi edelleen itse päättää, haluavatko he 
näyttelyynsä reaaliaikaisen tulospalvelun ke-
histä, sähköisen arvostelun ja Showlink-mobii-
lisovelluksen. 
 
Viikonlopun aikana sähköinen näyttelyluettelo 
oli koekäytössä ilmainen kaikille sovelluksen 
käyttäjille. Jatkossa luettelo muuttuu maksul-
liseksi. Lopullista hintaa ei ole vielä päätetty, 
mutta se tulee olemaan edullisempi kuin pai-
nettu näyttelyluettelo. Sähköinen palvelu ei 
korvaa kokonaan painettua luetteloa. Näyttely-
toimikunta päättää, miten sähköistä luetteloa 
hyödynnetään. Showlink-mobiiilisovelluksen 
voi ladata käyttöön Apple Store’sta tai Google 
Play’sta. 
 
Lisätiedot: 
Juha Tenhunen 
Toimitusjohtaja, Prettybit Projects Oy 
juha.tenhunen@prettybitprojects.fi 
puh. 050 631 31 
 
Johanna Tuomi 
Toimitusjohtaja, Showlink Oy 
johanna.tuomi@showlink.fi 
puh. 050 546 3040 



 

Näyttelykesä 2018   

Näyttelykesä aloitettiin Mehtäkoerassa
 
Pohjois-Savon Kennelpiirin kesän näyttelykausi starttasi perinteisellä
Mehtäkoera –näyttelyllä Siilinjärven Punttisilimässä 19.5.2018. Tämä
näyttely on tarkoitettu roturyhmille osa 5, osa ja FCI 7. Näyttely keräsi
360 osanottajaa, joista 56 oli suomenajokoiria ja 50 oli beagleja.

 Tuomari Raimo Viljanmaa valitsi näyttelyn kau-
neimmaksi punaisen irlanninsetterin Redword Su-
per Trouper:in, om. Lea Asikainen Heinävedeltä.

Näyttelyn toiseksi kaunein koira oli jämtlanninpys-
tykorva Savulahden Lemmy, jonka omistaa Anneli 
Reinikainen Vehmersalmelta.

Veteraaneissa näyttelyn kaunein koira tuli Nilsiästä, 
kun Repekka Puustisen omistama englanninsetteri 
Blue Baltic’s Sweet Surprise oli tuomari Aila Leh-
mussaaren valitsemana Best in Show 1-veteraani.

Kuopiolaisen Titta Pitkäsen omistama karkeakarvai-
nen saksanseisoja Pitkän Sushukka sijoittui toiseksi.



 

Näyttelyn kolmanneksi kaunein veteraani oli 
beagle Punapihlajan Ceri, jonka omistavat Merja ja 
Tuomas Korhonen Kuopiosta. 

FCI 6 –ryhmässä eli ajavien ja jäljestävien koirien 
ryhmässä oli tuomari Mari Lackmanin mielestä 
dreeveri Onnenhelmen Inari ryhmän toiseksi kau-
nein. Koiran omistavat Jenni Vartiainen ja Janne 
Ruuskanen Pulkonkoskelta.  

 Kasvattajaluokissa Lapinlahdella asuvien Taina ja 
Jari Ruotsalaisen kennel Karkkarinnan sijoittui kol-
manneksi. Kennelissä kasvatetaan beagelejä.

Ulkomuototuomari Mari Lackman sijoitti neljän-
neksi karkeakarvaisista saksanseisojista koostuvat 
Pitkän –kennelin ryhmän. Tämän kennelin kasvatus-
työstä vastaa kuopiolainen Titta Pitkänen.

Ryhmäkilpailuissa menestystä Pohjois-Savon kennel-
piiriin tuli FCI 5 –ryhmässä, kun itäsiperianlaika 
Rämynperän Ruutiukko, om. Pauli Tenhunen, sijoittui 
tuomari Jaana Hartuksen valmitsemana ryhmän kol-
manneksi

Harmaa norjanhirvikoira Ahoinnevan Ahti sijoit-
tui neljänneksi. Ahoinnevan Ahdin omistaa kart-
tulalainen Heikki Tenhunen. 



 

 

Myös kanakoirien ryhmässä (FCI 7) nähtiin paikal-
lismenestystä, kun lapinlahtelaisen Anu Pietikäisen 
omistama englanninsetteri Blue Baltic’s Ultra Sonic 
Bullet oli ryhmän toinen  

 

Ulkomuototuomari Aila Lehmussaari valitsi kar-
keakarvaisen saksanseisojan Pitkän Sushukan ryh-
män kolmanneksi. Koiran omistaa Titta Pitkänen 
Kuopiosta. 

 

Kolomen Kimppa Keiteleellä
Kesäkuun alkupuolella järjestettiin toinen perinteinen ryhmänäyttely. Ky-
seessä on Kolomen Kimppa –näyttely, jonka järjestelyistä vastaavat yh-
teistuumin Karttulan, Keiteleen ja Pielaveden Kennelkerhot. Tänä vuonna
järjestely vuorossa oli Keiteleen Kennelkerho, ja näyttely pidettiin
9.6.2018 Keiteleellä. Näyttelyyn osallistui yhteensä 282 koiraa, FCI:n ryh-
mistä 6/10. Näyttelyyn oli ilmoitettu eniten suomenajokoiria, 38 koi-
raa. Toiseksi eniten koiria oli ilmoitettu vinttikoiraryhmästä, kun näytte-
lyyn osallistui 22 whippetiä.

Näyttelyn kauneimman koiran valinnasta vastasi ul-
komuototuomari Tanya Ahlman-Stockmari. Hän va-
litsi kauneimmaksi koiraksi iisalmelaisen Niina Virk-
kusen omistaman siperianhuskyn Nimare’s Princess 
Tianan. 

Näyttelyn toiseksi kaunein oli dalmatiankoira 
Double Dot’s Black Highland, jonka omistaa Mia Pi-
rinen Keiteleeltä.  
 

 



 

Näyttelyn kauneimmaksi veteraaniksi tuli 
musta&ruskea mittelspitz Ticapon Ultima Fighter, 
jonka omistaa Sari Holopainen Hiltulanlahdesta. 

Toiseksi kaunein veteraani oli kurkimäkeläisten 
Hanna-Leena ja Janne Kytän omistama basenji Bull-
dobas Crown Jewel  

 

 Kolmanneksi kaunein veteraani oli karjalankarhu-
koira Maxi, jonka omistavat Krisi Paasikallio ja Olavi 
Tirronen Syvänniemeltä. Näyttelyn kauneimpien 
veteraanien valinnasta vastasi ulkomuototuomari 
Sakari Poti.  
 

Jo toukokuussa Mehtäkoerassa pärjännyt beagle –
kasvattajaryhmä Karkkarinnan pärjäsi myös Keite-
leellä, sillä ulkomuototuomari Riitta Lahtovaara va-
litsi tämän Taina Rissasen ja Jari Ruotsalaisen om.  
kasvattajaryhmän näyttelyn toiseksi kauneimmaksi 



 

Koillis-Sawo Show Tuusniemellä
Perinteiset ryhmänäyttelyt jatkuivat juhannuksen jälkeen, kun Koillis
Sawo Show järjestttiin 30.6.18 1.7.18 Tuusniemellä. Lauantaina ke-
hässä nähtiin FCI 1/2 ja FCI –ryhmän koiria. Sunnuntaina vuorossa oli-
vat vuorostaan FCI –ryhmät 3/10 sekä 9.  

Lauantaina ulkomuototuomari Jo Schepers 
valitsi näyttelyn kauneimmaksi rottweile-
rin Roxroyal Jumbo-Jet, jonka omistaa 
Tanja Kasurinen Kortejoelta. Näyttelyn 
toiseksi kaunein veteraani oli myös rott-
weiler. Kyseessä oli leppävirtalaisen Maarit 
Juutilaisen omistama koira Vento.  Kol-
manneksi tuli myös Kolomen Kimpassa 
pärjännyt basenji Bulldobas Crown Jewel, 
jonka omistavat Janne ja Hanna-Leena 
Kyttä Kurkimäestä. Kyseinen koira sijoittui 
Tuusniemen näyttelyssä myös FCI 5 –ryh-
män neljänneksi. 

Kasvattajaryhmässä näyttelyn neljänneksi 
kauneimmaksi tuli shetlanninlammaskoi-
rien ryhmä kennel Lemmikkipolun, jonka 
omistaa Tuula Vesala Iisalmesta.  

Ulkomuototuomari Gunilla Skallman arvos-
teli FCI ryhmä 1/2, jossa kolmanneksi tuli 
valkoinenpaimenkoira Stripestram’s Al-
ways In My Heart, jonka omistaa Mirva 
Laine Puponmäeltä. Neljänneksi ryhmässä 
sijoittui kuopiolaisen Heli Soinisen omis-
tama sileäkarvainen collie Black Elles  
Gallant Magic.  

Sunnuntaina ulkomuototuomari Harto 
Stockmari valitsi näyttelyn kauneimmaksi 
koiraksi siilinjärveläisen Virpi Luukkosen 
omistaman musta, ruskea & valkoinen kää-
piövillakoiran Bebella’s Neverending 
Dream:in. Kauneimman kasvattajaryhmän 
valitsi ulkomuototuomari Eeva Rautala, 
joka sijoitti leppävirtalaisen Päivikki Ruthin 
omistaman bichon frisé kasvattajaryhmän 
White Pixy’s:n kauneimmaksi. Kolmanneksi 
sijoittui varkautelaisen Katja Karkosken 
omistama ranskanbulldoggien kasvattaja-
ryhmä Shattermann. 

Ulkomuototuomari Jo Schepers valitsi FCI 
ryhmän 3/10 toiseksi kauneimmaksi sun-
nuntaina sileäkarvaisen kettuterrierin 
Shoutinghill Life in The Fast Lane:n, jonka 
omistavat Stau Mulari –Karvonen ja Jas-
miina Vepsäläinen Paukarlahdesta. Ulko-
muototuomari Vytautas Baranauskas ar-
vosteli puolestaan FCI 9 –roturyhmän. Sen 
toiseksi kauneimmaksi tuli kiinanharjakoira 
Naked Stars Holy Diver, jonka omistaa  
siilinjärveläinen Katja Suhonen. 

 



 

Sawo Show 2018

teksti: Sari Holopainen, kuvat: Eija Airaksinen

Kesän suurin näyttely nähtiin elokuun alussa Kuopiossa Sorsasalossa, kun
uudistunut Sawo Show keräsi viikonlopun aikana noin 7000 koiraa. Ensi
kertaa kolmipäivinen Sawo Show oli muuttunut siten, että perjantaina oli
kansallinen koiranäyttely, lauantaina pohjoismainen näyttely ja sunnun-
tiaina kansainvälinen näyttely. Aiemmin Sawo Show koostui kolmesta
kansainvälisestä koiranäyttelystä.

Perjantai
Perjantaina 3.8.18 nähtiin savolaismenes-
tystä jo Best in Show-kehässä, kun ulko-
muototuomari Anca Giura ojensi kolmos-
ruusukkeen iisalmelaisten Niina Virkkusen 
ja Veera Penttosen omistamalle siperian-
huskylle. Näyttelyn kauneimpien veteraa-
nien valinnasta vastannut George Kosto-
poulos sijoitti shetlanninlammaskoira Piki-
kuonon Brad  Pitt:n veteraanien toiseksi 
kauneimmaksi. Koiran omistaa Suvi Leino-
nen Pielavedeltä. 

Perjantain ryhmäkilpailussa Pohjois-Savon 
kennelpiiirin alueelta sijoittui FCI 1 –ryh-
män neljänneksi schipperke Black Wizard’s 
Fan Club Member, jonka omistaa Anne 
Granström Konnevedeltä.  

 

Mäyräkoiraryhmässä sijoittuineita nähtiin 
enemmänkin, kun ulkomuototuomari Tino 
Pehar sijoitti suonenjokelaisten Jaana Pit-
käsen ja Kati Karhusen omistaman lyhyt-
karvaisen mäyräkoiran Zaron Noisette 
Bar:n kolmanneksi ja Alapitkällä asuvan 
Satu Pekkarisen pitkäkarvaisen mäyräkoi-
ran Sagotax Illmariga Ingolf:n neljänneksi.   
 
Myös FCI 6 –ryhmässä nähtiin kaksi paikal-
lista koiraa, kun iisalmelaisen Erkki Rytkö-
sen omistama suomenajokoira Murtokor-
ven Turo oli toinen ja kuopiolaisen Heidi 
Lukinin omistama dreerveri Metsäusvan 
Hjalmas oli neljäs.  
 



 

Kunkin rodun kauneimmat jaksoivat olla 
urheasti perjantaina loppukehissä, vaikka 
vesisade kasteli kunnolla näyttelyssä olijat. 
Onneksi säät suosivat loppupäivien osalta 
näyttelyä. 

Lauantai 
Myös lauantaina 4.8.18 nähtiin savolais-
menestystä Best In Show –kehässä, kun ul-
komuototuomari Marja Talvitie valitsi si-
leäkarvaisen kettuterrierin Shoutinghill 
Memory Of The Past:n näyttelyn kolman-
neksi kauneimmaksi. Koiran omistaa Satu 
Mulari-Karvonen Paukarlahdesta.  
 
Konneveteläisen Anne Granströmin omis-
tama schipperke Black Wizard’s Fan Club 
Member jatkoi menestystään, sillä koira oli 
myös lauantaina FCI 1-ryhmän neljäs. Ryh-
män arvosteli ulkomuototuomari Åke 
Cronander.  
 
FCI 2- ryhmän kauneimmaksi koiraksi va-
litsi ulkomuototuomari Marianne Holm 
musta-hopea kääpiösnautserin Juliuksen 
Essere Amico, jonka omistaa Tytti Hartikai-
nen Nilsiästä.  

Mäyräkoirissa menestystä tuli Vuorelassa 
asuvien Eeva-Liisa Hoffrenin ja Marjukka 
Kuutin omistamalle lyhytkarvaiselle kää-
piömäyräkoira Cressfield’s Viva Las 
Maple:lle, joka sijoittui ryhmän neljän-
neksi.  

FCI 5 –ryhmän neljänneksi sijoittui puoles-
taan lapinporokoira Lumiturpa Sukkela, 
jonka omistaa Emma Laitinen Suonenjo-
elta. Ryhmän arvosteli ulkomuototuomari 
Paavo Mattila.  

Ulkomuototuomari Leni Finne sijoitti puo-
lestaan FCI 6 –ryhmän toiseksi kauneim-
maksi petit bleu de gascognen Lancelot 
Des Gorges De Ciaran, jonka omistavat 
Sohvi ja Juho Koivisto Hirvilahdesta.  

FCI 8 –ryhmässä kuopiolaisten Marita ja 
Janniina Tauriaisen omistama espanjanve-
sikoira Santonja Gasolina oli ryhmn 
toiseksi kaunein. 

Sunnuntai 
Sunnuntaina 5.8.18 menestystä tuli ryh-
mäsijoitusten osalta. Ulkomuototuomari 
Stefan Sinko sijoitti FCI 1 –ryhmän kolman-
neksi pitkäkarvaisen collien Black Elles Non 
Stop Drifting:in, jonka omistavat Eeva 
Pönni, Eija Alvasto ja Marko Pönni Siilinjär-
veltä.  

Mäyräkoirien osalta nähtiin suonenjokelai-
sen Jaana Pitkäsen ja Kati Karhusen omis-
tama lyhytkarvainen mäyräkoira Zaron 
Noisette Bar Best in Show –kehässä, kun 
koira oli koko mäyräkoiraryhmän kaunein.  

Best in Show –kehässä nähtiin myös keite-
leläisen Mia Pirisen omistama dalmatian-
koira Double Do’t Black Highland, joka 
voitti FCI 6 –ryhmän. Paikallismenestystä 
täydensi vielä lapinlahtelaisen Taina Rissa-
sen omistama beagle Karkkarinnan For 
Your Eyes Only, joka oli ryhmän kolmas.  

FCI 5-ryhmässä toiseksi tuli siperianhusku 
Nimare’s Baby Spice, jonka omistavat Niina 
Virkkunen ja Veera Penttonen Iisalmesta. 
Hiltulanlahtelaisen Tuija Kärjen omistama 
toyvillakoira Equerry’s Bitch Slap oli puo-
lestaan FCI 9 –ryhmän toinen. 



 

Sawo Showssa palkittiin myös Kennelliiton kaverikoiria, kuva: Sawo Show fb-sivulta. 
 

 
Lauantaina käytiin Kennelpiirin Juniorhandler-kilpailu. Tuomarina toimi Marja Talvitie, 
kuva lainattu Jenna Kosusen fb-sivulta.  
 
Tulokset:  
1. Vilma Kosunen  
2. Jenna Kosunen 
3. Sanni Hämäläinen 
4. Sara Lehtelä 
5. Inka Toikkanen 
  



 

Ajokoirien erkkari Punttisilimässä
Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella järjestettiin elokuussa vielä pari pie-
nempääkin näyttelyä. Ajokoirien erikoisnäyttelyyn, joka pidettiin 12.8.18
Punttisilimässä Siilinjärvellä, osallistui 90 koiraa. Näistä 66 kappaletta oli
suomenajokoiria. Näyttelyn tuomarina toimi Esko Nummijärvi.

Kuvat: Eija Airaksinen 
Näyttelyn kaunein oli tuusniemeläisen Timo Rissasen omistama suomenajokoira Matukan Silmu. 
Näyttelyn kolmanneksi kaunein koira oli amerikankettukoira Jerry, jonka omistaa Ilari Tiainen La-
pinlahdelta, neljänneksi sijoittui posavinanajokoira Jesus, om. Mirva Lukkarinen, Nilsiä. Kasvatta-
jaryhmissä toiseksi tuli venäjänajokoirien ryhmä, kennel Risukasan, jonka omistaa Merja Pääkkö-
nen Nissilästä ja kolmanneksi posavinanajokoirat Mirva Lukkarinen, Nilsiä. Näyttelyssä arvosteltiin 
myös näyttelyn kauneimmat pennut, jossa toiseksi tuli suomenajokoira Alapörkän Ystävä, jonka 
omistavat Taina Rissanen, Erkki Rytkönen ja Tarja Rissanen Lapinlahdelta.  
 

 



 

Tahkolla pyreneittenmastiffit
 
Ennen kuin näyttelykausi Pohjois-Savossa päättyi, järjestettiin vielä 25.8.18 pyreneitten-
mastiffien erikoisnäyttely Tahkolla. 
 
Pohjoissavolaistakin menestystä saatiin, sillä pielavetinen Katja Rytkönen oli ilmoittanut 
omia kasvattejaan näyttelyyn, Hardwood’s kasvattajaluokka koostui junnukoirista ja si-
joittui neljänneksi. Kuva lainattu Katja Ryrkösen fb-sivustolta. 

Ryhmänäyttelyt 2019
28.04. Kiuruvesi 2/3 & 5/6  
18.05. Siilinjärvi osa 5 & osa 6 & 7 
19.05. Varkaus 2/4 & 3/9  
15.06. Kuopio osa 5 & osa 6 & 3/10 
06.07. Tuusniemi 1/2 & 5/10 
07.07. Tuusniemi 3/9 & 7/8 
28.07. Suonenjoki 5/6 & 7/8 
17.08. Kuopio osa 5 & osa 6 & 7/8
  
Erikoisnäyttelyt 2019
27.01. KuopioPohjois-savon pystykorvakerho ry 
09.02.Kuopio Kultainen rengas-golden ring r.y. 
17.03. Siilinjärvi Suomen pystykorvajärjestö r.y. 
08.06. Kiuruvesi Suomen partacolliet r.y.  
02.-03.08. Kuopio Chihuahua r.y. 

 
04.08. Kuopio Suomen collieyhdistys r.y. 
28.09. Kuopio Tiibetinspanielit r.y. 
 
Kansainväliset näyttelyt 2019
03.-04.08. Kuopio  
la: 1, 5, 7, 8, 10 ja su 2, 3, 4, 6, 9 
 
NORD-näyttelyt 2019
11.-12.05. Iisalmi  
la: 2, 4, 6, 7, 9 ja su: 1, 3, 5, 8, 10
  
Epäviralliset pentunäyttelyt 2019
27.04. Kiuruvesi Pentunäyttely   
 
 
 
 



 

Mejä-kokeita Kiuruvedellä  
 

kymmenen vuotta

 

Sunnuntaina 29.7.2018 juhlittiin
kyläkeskus Korvikossa, Aittojär-
vellä. Ja juhlille oli hyvä syy, sillä
Kiuruveden Kennelkerhon käyttö-
ja seurakoirajaosto on järjestänyt
mejä-kokeita jo peräti 10 vuotta.
Kantavana voimana kokeiden pit-
källe historialle ovat muutamat
aktiivit, erityisesti Heli Niskanen,
joka emännöi lämminhenkistä
juhlatapahtumaa.

Ennen juhlallisuuksia järjestettiin Mejä-
koe, joka jouduttiin hyvin lämpimän sään 
vuoksi järjestämään jo aamuyöstä.  

Järjestäjäporukka jaksoi kuitenkin hyvin 
vielä iltapäivän juhlallisuudet, jotka alkoi-
vat yhteisellä ruokailulla.  

Juhliin oli kutsuttuna järjestäjäaktiivien li-
säksi mm. maastoja antavien metsästys-
seurojen edustajia, ensimmäisten kokei-
den kilpailijoita ja tuomareita sekä riistan-
hoitoyhdistyksen edustaja. 

Ruokailun jälkeen tilaisuudessa kuultiinkin 
eri puheenvuoroja, mm. Kiuruveden Ken-
nelkerhon puheenjohtajalta Kari Ruhaselta 
ja Korpijoki-Ohenmäki –kyläyhdistyksen 
edustajalta. Kennelkerhon puheenjohtaja 
kiitti metsästysseuroja siitä, että he anoi-
vat alueita koetoiminnan käyttöön.  
 



 

Hän esitteli myös Mejä-kokeiden historiaa, 
joka ulottuu Suomessa jo 1950-luvulle. Sil-
loin mm. Lauri Vuolasvirta oli tuomassa la-
jia Suomeen Saksasta. Viralliseksi lajiksi 
mejä hyväksyttiin v. 1977. Kari Ruhanen 
nosti esille erityisesti Heli Niskanen roolin 
kantavana voimana mejä-kokeiden järjes-
tämisessä. Mejän lisäksi Kiuruveden ken-
nelkerholla on aktiivisesti myös SRVA –toi-
mintaa, jossa Heli Niskanen on myös ollut 
kouluttajana. Ja Kiuruveden Kennelkerho 
järjestää myös vepe-toimintaa, ja –kokeita.  

Puheenvuoroissa tuli esille myös se, että 
kerhon kokeet ovat aina olleet hyvin järjes-
tettyjä. Kokeissa on pidetty aina kaikista 
huolta, ja tunnelma on ollut aina hyvä! Heli 
Niskanen palkittiinkin hienosta koejärjes-
telytyöstään, jota hän on tehnyt näiden 
kaikkien vuosien ajan.  

Juhlassa luettiin myös Heli Niskanen kir-
joittama historiikki, joka on luettavissa tä-
män jutun jälkeen tässä lehdessä.  Ohjel-
man välissä kuultiin myös Kati Juntusta, 
joka lauloi tuttuja sävellyksiä hieman uu-
demilla sanoituksilla. Nämä sanoitukset oli 
kirjoittanut Heli Niskanen, ja kaikki liittyi-
vät mejä-kokeisiin. Esimerkiksi Cheekin 
kappale timantit on ikuisia oli muuttunut 
muotoon Toopet on ikuisia. Kyseessä oli 
siis laulu Helin omasta mejä-koirasta labra-
dorinnoutaja Toopesta. Ja vaikka Kati Jun-
tunen joutuikin ensimmäistä kertaa esittä-
mään myös rap-musiikkia, suoriutui hän 
tehtävästään kuitenkin mallikkaasti. 

 

Heli Niskasen rooli on merkittävä mejä-kokei-
den järjestämisessä sekä SRVA-toiminnan kou-
luttajana Kiuruveden Kennelkerhossa.  Myös 
Pohjois-Savon Kennelpiirissä Helin vastuualuee-
seen kuuluu mejä:n koulutusasiat.  

Juhlan aikana saimme nauttia myös Pekka 
Siimekselän näytelmästä, jossa Mielensä-
pahoittaja teki koe-/maastokatselmusta.  
 
Teksti ja kuvat: Sari Holopainen 

 

TULOKSET: Sunnuntaina 29.7.2018 kilpailtiin Kiuruveden Kennelkerhon järjestämässä 
metsästyskoirien jäljestämiskokeessa. Kokeen keskuspaikkana toimi kyläkeskus Korvikko Aittojär-
vellä. Kyseessä oli pitäjänmestaruuskoe, jossa pitäjänmestariksi jäljesti Kiuruvedellä asuvan Heli 
Niskasen omistama labradorinnoutaja Arcticriver's Juniordream, "Toope". Kiuruveden Kennelker-
hon käyttö- ja seurakoirajaosto on järjestänyt mejä-kokeita jo 10 vuotta, jota juhlittiin kokeen jäl-
keen. Tilaisuus keräsi paikalle mm. alkuperäisiä järjestäjäaktiiveja, alkuvuosina tuomareina toimi-
neita sekä paikallisten metsästysseurojen edustajia. Metsästysseuroilla on tärkeä merkitys kokei-
den järjestämiselle koemaastojen antajina. 
 



 

Sunnuntaina 29.7.2018 kilpailtiin Kiuruveden Kennelkerhon järjestämässä metsästyskoi-
rien jäljestämiskokeessa. Kokeen keskuspaikkana toimi kyläkeskus Korvikko Aittojärvellä. 
Kyseessä oli pitäjänmestaruuskoe, jossa pitäjänmestariksi jäljesti Kiuruvedellä asuvan 
Heli Niskasen omistama labradorinnoutaja Arcticriver’s Juniordream, ”Toope”. 

AVO-luokka, tulokset: 
 
1. Gardeniac's Venom Mojave, "Miina", om. Sanna Juntunen, Iisalmi, AVO 1, 49 pist. 
2. Evessin Trappist ,"Triple", om. Auli Heldoorn, Kuopio, AVO 1, 48 pist. 
3. Raipelin Basso, " Basso", om. Minna Sirviö, Kuopio, ohj. Kristiina Kuosmanen, AVO 2, 39 pist. 
4. Gardeniac's Ramrod, "Rami", om. Sanna Grönqvist, Kiuruvesi, ohj. Kari Grönqvist, AVO2, 32 pist. 
5. Fecierta Ambassador Of Trust, "Rudi" om. Henna Kosunen, Riistavesi, AVO 0 
6. Rustiikin Rinta Rottingilla, "Ransu" om. Helena Kautto, Tervo, AVO 0 
 

VOI-luokka, tulokset: 
 
1. Ripa, "Ripa", om. Tuula Svan, Jyväskylä, VOI 1, 47 pist. 
2. Belle Fox Playmaker Zara, "Zara", om. Tuula Taskinen, Kuopio, ohj. Juha Holopainen, VOI1, 47p. 
3. Arcticriver's Juniordream, "Toope", om. Heli Niskanen, Kiuruvesi, ohj. Minna Sirviö, VOI 1, 46p 
4. Standard-Bearer Transformer, "Patu", om. Mari Leskinen&J. Koskinen, Kuopio VOI 1, 45 pist. 
5. Taxmania Know-How, "Lelli", om. Maarit Makkonen-Mönkkönen, Joensuu, VOI 2, 37 pist. 
6. Saskian Bling Bling, "Hellu", om. Leena ja Kirsi Tero, ohj. Matti Tero, Oulu, VOI 2, 33 pist. 

  



 

Kurssikalenteri  

Kehätoimitsijakurssi
17.-18.11.2018 Kuopio, Ilmoiteaan myö-
hemmin, Raj. 30 henk. Järj. Pohjois-Savon 
Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: 
Vähäkoski Sari. Ilm. 17.9.-2.11.2018 Vähä-
koski Sari, vahakoski.sari@gmail.com, 
Osm. 50 € tili FI03 5482 3720 0031 
85, Ilmoittautuminen 2.11.2018 mennessä 
sähköpostiin. 

Ylituomareiden jatkokoulutus
(IAJOK, KEAJ)
10.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 50 
henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., 
Kurssin joht: Leinonen Tarmo. Ilm. 
Kuivalainen Risto, risto.kuivalainen@ 
gmail.com, Osm. 0 €. www.pohjois-savon-
kennelpiiri.fi 

Palkintotuomarikurssi (perus ja
jatko) (IAJOK, KEAJ)
10.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 
henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 
ry, Kurssin joht: Leinonen 
Tarmo. Ilm. Kuivalainen Risto, risto.kuiva-
lainen@gmail.com, Osm. 0 €. www.poh-
jois-savonajokoirayhdistys.fi 

Koetoimitsijan peruskurssi
järjestetään alkuvuodesta. Seuratkaa  
kennelpiirin kotisivuja, Koiramme-lehteä sekä 
joulukuista Haakahuksia –lehteä.  
 
 
 
 
 
 

Kurssit ja koulutukset anotaan
Omakoiran kautta!

Kasvattajailta 23.10.2018
Kuopio, Sorsasalon ravirata
 
Teemavuosi 2018:
Omakoiran mobiilisovellus kasvattajan 
apuna Jalostustietojärjestelmän päivitys 
Uudet verkkosivut Digitassu oppimispor-
taali. 
- Kasvattajatoimikunta ja mikä on  

Kennelliiton rooli 
- Kennelliiton sopimusten uudistuksen ti-

lanne 
- Kennelneuvontatoiminnan esittely 
- Polveutumisen varmentaminen  

käytännössä 
- DNA-tutkimustulosten tallennus ja nyt 

tallennettavat, sekä tulossa olevat 
DNA-testit 

- Pentueen rekisteröintiin liittyviä asioita 
- Suunnitteilla pentue yli 8-vuotiaalle 

nartulle. Mitä tulee ottaa huomioon? 
- Mitä jos syntyy vahinkopentue? Voiko 

sen rekisteröidä? 
- Suunnitteilla on ulkomailla syntyvä pen-

tue. Miten toimia? 
Ilmoittautuminen: Anna-Maija Mansikkala 
anna-maija.mansikkala@iisalmi.fi  
 



 

Itä-Suomen Poliisilaitos 
   

Pohjois-Savon maakunnan eräyhdyshenkilöt 
Itä-Suomen poliisilaitos pyytää ilmoittamaan vihjepuhelimeen p. 071 875 6880 tai anta-
maan palautetta sähköpostilla ita-suomi@poliisi.fi suurpetojen (erityisesti susi) pihakäyn-
neistä. Alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksista tavatuista suurpedoista 
tehdään ilmoitus aina alueen eräyhdyshenkilölle. Ihmisille tai omaisuudelle akuuttia uh-
kaa aiheuttava suurpetoilmoitukset, Hätäkeskukseen p. 112. Itä-Suomen poliisilaitoksen 
eräyhdyshenkilöt toimivat metsästykseen ja kalastukseen liittyvissä asioissa nimettyinä 
asiantuntijayhdyshenkilöinä. Kaikki kansalaiset ja sidosryhmien yhteistyökumppanit voi-
vat olla erävalvonta-asioissa suoraan yhteydessä heihin. Poliisin toimintatapa eräval-
vonta-asioissa on lähipoliisimainen. 
 

Pohjois-Savon Poliisilaitoksen eräyhdyshenkilöt:
 
Iisalmen
poliisiasema
ylikonstaapeli Ari Toivanen 
Virrankatu 2, 74100 Iisalmi 
puh. 0295 456 569 
ari.toivanen@poliisi.fi 
varalla: vanhempi konstaapeli 
Juha Martikainen 
Virrankatu 2, 74100 Iisalmi 
puh. 0295 456 869 
juha.martikainen@poliisi.fi 
 
Juankosken
poliisiasema
vanhempi konstaapeli  
Herkko Vänttinen, Valtion  
virastotalo, 73500 Juankoski,  
puh. 0295 415 253 
herkko.vanttinen@poliisi.fi 
varalla: vanhempi konstaapeli 
Veli-Matti Kuosmanen 
Valtion virastotalo, 73500  
Juankoski puh. 0295 455 921 
veli-matti.kuosmanen@poliisi.fi 
 

Kuopion
pääpoliisiasema
vanhempi konstaapeli 
 Antti Niemi 
Suokatu 44, 70100 Kuopio 
puh. 0295 455 013 
antti.s.niemi@poliisi.fi 
varalla: vanhempi konstaapeli 
Pekka Korhonen 
Suokatu 44, 70100 Kuopio 
puh. 0295 455 300 
pekka.korhonen@poliisi.fi 
 
Päällystövastaava:
ylikomisario 
Harri-Pekka Pohjolainen 
Suokatu 44, 70100 Kuopio 
puh. 0295 456 567 
harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi 
varalla: 
rikoskomisario Mikko Lyytinen 
Suokatu 44, 70100 Kuopio 
puh. 0295 456 630 
mikko.lyytinen@poliisi.fi 
 
Suonenjoen
poliisiasema
vanhempi konstaapeli  
Pauli Markkanen 
Herralantie 1 C, 77600  
Suonenjoki p. 0295 455 830 
pauli.markkanen@poliisi.fi 
 

Varkauden
poliisiasema
vanhempi konstaapeli Olavi 
Mikander Pirnankatu 2, 78200 
Varkaus p. 0295 456 872 
olavi.mikander@poliisi.fi 
varalla: 
Ei ole toistaiseksi nimetty. 
 
 
 

 
 
 



 

Tärkeät päivämäärät   
Kokeen ja kurssin pitoaika Anomukset Omakoirassa
 1.1. – 30.4.  30.8. 
 1.5. – 31.7.  31.12. 
 1.8. – 31.12. 31.3. 
 
Kokeet, kurssit, koulutukset anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. 
Piirihallituksen hyväksyttyä tapahtumat, ne siirtyvät sähköisesti  
Koiramme-lehteen ja näkyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.  
 
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit pääsevät omilla Omakoira tun-
nuksillaan yhdistyksensä asioita hoitamaan Omakoiraan.   
 
Sawo Show 2020 järjestelyihin mukaan haluavien tulee lähettää al-
lekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote Tuula Laitiselle syyskuun vii-
meiseen päivään mennessä, tämän jälkeen tulleita ei huomioida. 
 
TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT löytyvät kennelpiirin kotisivuilta 
osoitteesta: www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 
 

Lehti lähetetään postin kautta jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja
sihteereille sekä Kennelpiirin toimihenkilöille, myös yhteistyötahot ja
tiedotusvälineet saavat lehden.

Jos jostain syystä et halua saada lehteä niin ilmoitatko tästä
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Kennelpiirissä jäsenyhdistysten apuna tiedottamisessa toimii
tiedottaja Sari Holopainen. Hänet voitte kutsua tapahtumiinne jutun-te-
koon tai pyytää tekemään tapahtumistanne lehdistö- ja radiotiedotteita.
Sarin tavoitatte: sariholopainen@hotmail.com, puh 044 307 8850



 

Lukulaitteet 
 
Suomessa tunnistusmerkintänä käytetään tatuointia tai mikrosirua. Merkinnän saa koiralle oman 
paikkakunnan eläinlääkäriltä tai tunnistusmerkitsijäksi koulutetulta henkilöltä. Jalostukseen käy-
tettävillä koirilla tunnistusmerkintäpakko alkoi 1.6.2008. Tunnistusmerkintäpakko koskee myös 
ulkomaisia jalostukseen käytettäviä koiria. 
 
Tunnistusmerkitsijät löytyvät Kennelliiton rekisteristä osoitteesta:  
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/tunnistusmerkitsijat 
 

Kennelpiirin lukulaitteet ovat lainattavissa:
 
Iisalmi  
Laitinen Tuula 
Ilvolankatu 38 b 
74120 Iisalmi 
p. 050 512 50 31 
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 
Kaavi 
Leppänen Kari 
Niemelänmäentie 123 
73600 Kaavi 
p. 040 164 4600 
kari.leppanen@icloud.com 
 
Kiuruvesi  
Luttinen Pauli 
p. 017 751 098 
 
Kuopio  
Kati Häyrinen 
Julkulanniementie 2O 39, 
70260 Kuopio 
p. 040 7246259 
 
 
 
 
 
 

 
Savolainen Erkki 
Juontotie 5 D 29 
70150 Kuopio 
p. 0400 934 158 
erkki.savolainen@gmail.com 
 
 
Pielavesi  
Voutilainen Hannu 
Kiukoistentie 21 
72400 Pielavesi 
p. 040 553 39 41 
 
 
Rautavaara 
Väisänen Tommi 
Karikontie 7 
73900 Rautavaara 
p. 040 514 5630 
tommi.vaisanen@meili.fi 
 
Sonkajärvi 
Shemeikka Erkki 
Alamäentie 35 
74300 Sonkajärvi 
p. 0400 815 185 
erkki.shemeikka@meili.fi 
 
 

 
 
Suonenjoki 
Kauppinen Pekka 
Petäisentie 115 
77600 Suonenjoki 
p. 0440 575 988 
pekka.kauppinen@ppc.inet.fi 
 
Varkaus 
Mustonen Mirva 
Peltomiehenkatu 13 A 2, 
78310 Varkaus 
p. 0400 782 796 
mirvam@hotmail.com  
 
Reijo Sallinen 
Aumakatu 1 A 1 
78500 Varkaus 
p. 0400 892 910 
repesallinen@gmail.com 
 
Vehmersalmi 
Iivanainen Markku 
Metsäpellontie 139 
71310 Vehmersalmi,  
p. 050 538 31 95 
 
 
 



 

Toimintakeskus Haakahus
 
Näyttelykalusto löytyy saman katon alta. Jäsenyhdistykset voivat lainata näyttelykalustoa 
omiin kenneltapahtumiinsa. 

Kalustolainausta  
hoitaa Janne Ryhänen p. 040 714 9491, email: janne.ryhanen@hotmail.com. Soittakaa 
Jannelle noin viikkoa ennen kun menette hakemaan kalustoa ja sopikaa hänen kanssaan 
noutoaika. Piirihallitus on kokouksessaan päättänyt antaa toimintakeskuksen kokoustilan 
myös jäsenseurojen kokouskäyttöön pientä korvausta vastaan. Kokoustilan pöydän ym-
pärille mahtuu istumaan maksimissaan 12 henkilöä.  Keittiöstä löytyy kahvin- ja veden-
keitin sekä tarjoiluastiat, näitä voi jäsenseurat käyttää kokouksissaan. Ne tiskataan ja lai-
tetaan paikoilleen aina tilaisuuden jälkeen.  
 
Hinnat: Lyhyiden kokousten, enintään 3 tuntia, veloitus 30 € ja pidemmistä kokouksista 
60 € päivältä.  
 
Vuokrausta hoitaa Erkki Shemeikka p. 0400 815 185 erkki.shemeikka@meili.fi 
Kokouksen vastuuhenkilön tulee huolehtia tilaisuuden päätyttyä tilojen siisteydestä, asti-
oiden tiskaamisesta, avainten palauttamisesta, roskien viemisestä, valojen sammutuk-
sesta sekä ovien lukitsemisesta.



 

Metsästäjäliiton ohjeet 
Suurpetojen aiheuttamissa kotieläin- ja
koiravahingoissa 
 
Alla on Metsästäjäliiton toimintaohjeistus tapahtumiin, jossa suurpeto aiheuttaa va-
hinkoa koiralle tai muulle kotieläimelle.

1. Merkkaa tapahtumapaikka maastoon ja kartalle.
2. Toimita loukkaantunut eläin eläinlääkäriin.
3. Tee ilmoitus petoyhdyshenkilölle/ RHY:n toiminnanohjaajalle ja poliisille
(eräpoliisi tai 112).
On tärkeää ilmoittaa tapaus poliisille, koska silloin se kirjataan PATJA-järjestelmään. Vahinkope-
rusteisia lupia anottaessa luvan käsittelijä pyytää lausunnot vahingoista ja uhkaavista tilanteista 
maaseutuhallinnon lisäksi PATJA-järjestelmästä. Mikäli alueelle halutaan anoa vahinkoperusteisia 
lupia, on tärkeä saada pienetkin vahingot ja uhkaavat tilanteet järjestelmiin! 

4. Tee ilmoitus ja korvaushakemus paikalliselle maaseutuviranomaiselle.  
Loukkaantuneen eläimen hoitokulut maksaa valtio. Hoitokulut ja kuolintapauksissa eläimen arvo 
korvataan hyväksytyn taulukon mukaan. 
Katso www.mmm.fi  Kalastus, riistanhoito ja porot  riistatalous  riistavahingot  suurpe-
tovahingot. Petoyhdyshenkilö käy maaseutusihteerin kanssa paikan päällä tekemässä arvion korvaus-
hakemusta varten.  
   Suomen Metsästäjäliitto, Pohjois-Savon Piiri, Tiedotustoimikunnan pj. Kai Ruhanen 
 
 
 
 

  
 





Palautusosoite:     
Eija Airaksinen 
Saarisenraitti 143 FI-71570 Syvänniemi 
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