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KENNELPIIRI ON SIIRTYNYT 
SÄHKÖISEEN TIEDOTTAMISEEN 
 

Kennelpiiri on luopunut tiedotelehden tekemisestä totutussa laajuudessa. Jatkossa paperilehti 

ilmestyy kerran vuodessa touko-kesäkuussa, jolloin lehdessä julkaistaan pääosin vuosikokousasiat 

sekä jotain muita ajankohtaista asioita. Tämä lehti postitetaan perinteisesti jäsenyhdistysten 

puheenjohtajille ja sihteereille, lehden saavat myös kennelpiirin toimihenkilöt, 

yhteistyökumppanit sekä tiedotusvälineet. 

Jäsenyhdistysten, toimihenkilöiden sekä yhteistyökumppaneiden tiedottaminen siirtyy 

sähköiseksi. Pääfoorumina toimii kennelpiirin verkkosivu osoitteessa www.pohjois-savonkennelpiiri.fi. 

Kennelpiirillä on käytössään myös julkinen facebook-sivusto osoitteessa 

https://www.facebook.com/pohjoissavonkennelpiiri/, joka toimii aktiivisesti tiedottamisen apulaisena. 

Toivomme, että mahdollisimman moni Pohjois-Savon kenneltoimija ja koiraharrastaja oppisi 

vierailemaan ym. foorumilla ja hyödyntämään sivustoja erilaisten tietojen hakemiseen.  

Verkkosivulle Kennelpiirin tiedotusasiat -linkin alle osioon ”Ajankohtaiset tiedotteet” päivitetään 

ahkeralla aikataululla ajankohtaisia kennelpiirin ja kennelliiton tiedotteita, sieltä löytyy paljon 

kenneltietoutta, uutisia ja toimintaohjeita jne. Rotujaostot voivat lähettää myös ajankohtaisia asioitaan 

tiedotettavaksi verkkosivulle ja facebook-sivulla. Sähköinen Haakahuksia -tiedote löytyy jatkossa ym. 

linkin alta ”Sähköiset tiedotteet” -osiosta. 

Kennelpiirin verkkosivun päivityksestä vastaa kennelpiirin sihteeri Eija Airaksinen, hänet tavoittaa 

sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

Facebook-päivityksiä hoidellaan yhdessä kennelpiirin tiedottajan Sari Holopainen kanssa, hänet 

tavoittaa sariholopainen@hotmail.com. Sari toimii myös jäsenyhdistysten apuna kaikissa 

tiedotuksellisissa asioiss 

Kennelpiirin tiedottaja Sari toimii yhdyshenkilönä alueen kokeiden ja näyttelyiden tulosten ja lehdistön 

välillä. Hän lähettää keskitetysti ne lehdistölle sekä julkaisee näitä Kennelpiirin facebook-sivustolla. 

Sarin tehtävänä on tiedottaa ajankohtaisista koira-asioista myös alueemme tiedotusvälineille.  

OHJE Napakan tiedotteen tekemiseen löytyy täältä. 

Terveisin Tiedotustoimikunta    Erkki Savolainen, pj. 

Sari Holopainen, tiedottaja, toimittaja 

Eija Airaksinen, sihteeri, toimittaja, taitto 
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KENNELPIIRIN YHTEYSTIEDOT 
• Kennelpiirin toimihenkilöt       

• Piirihallituksen jäsenet 

• Kennelliiton DNA-näytteenottajat 

• Eräyhdyshenkilöt 

• Kehätoimitsijat 

• Joukkueenjohtajat / valitsijamiehet 

• Koetoimitsijat 

• Koepöytäkirjojen tarkastajat 

• Koeanomusten vastuuhenkilöt 

• Mikrosirun lukulaitteet 

• Palkintotuomaritietojen ilmoittaminen Omakoiraan 

• Palkintotuomarikorttien myöntäminen 

• Piirikouluttajat 

• Tiedotustoimikunta 

• Tunnistusmerkitsijät 

• Koetoimitsijakorttien myöntäminen 

• Ulkomuototuomarit 

• Ylituomarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 

Sari Holopainen 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 

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 ja koulutukset anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. Piirihallituksen 
hyväksyttyä tapahtumat, ne siirtyvät sähköisesti Koiramme-lehteen ja näkyvät 
Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.  
 
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit pääsevät omilla Omakoira -tunnuksillaan 
hoitamaan yhdistyksensä asioita Omakoiraan.   
 
KV, kaikkien rotujen ja Sawo Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien 
yhdistysten tulee lähettää allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote asiasta Tuula 
Laitiselle syyskuun viimeiseen päivään mennessä, tämän jälkeen tulleita otteita ei 
huomioida. 
 
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Kaikki hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt löytyvät Kennelliiton 

ylläpitämästä Tapahtumakalenterista.  

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx 

 

KENNELPIIRI JÄRJESTÄÄ KEHÄTOIMITSIJAKURSSIN 

14.-15.3.2020 Kuopio, osoite ilmoitetaan myöhemmin, riippuen 

osanottajamäärästä, Raj. 30 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry., Kurssin 

joht: Vähäkoski Sari. Ilm. 13.1.-2.3.2020 Vähäkoski Sari, 044-333 2487, 

vahakoski.sari@gmail.com, Osm. 50 € tili FI03 5482 3720 0031 85, Kuitti 

mukaan kurssille. Hinta ei sisällä lounasta, aamu- ja päiväkahvi sisältyy. 
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TOIMINTAKESKUS HAAKAHUS 
 

Piirihallitus on kokouksessaan päättänyt antaa toimintakeskuksen kokoustilan myös 

jäsenseurojen kokouskäyttöön pientä käyttökorvausta vastaan. Kokoustilan pöydän 

ympärille mahtuu istumaan maksimissaan 12 henkilöä.  Keittiöstä löytyy kahvin- ja 

vedenkeitin sekä tarjoiluastiat, näitä voi jäsenseurat käyttää kokouksissaan.  

Käyttökorvaus 

 Lyhyet kokoukset, enintään 3 tuntia  veloitus on 30 € 

 Pidemmät kokoukset yli 3 tuntia   veloitus on 60 €  

Vuokrausta hoitaa  

Erkki Shemeikka p. 0400 815 185, erkki.shemeikka@meili.fi 

 

Vuokraajan tulee huolehtia tilaisuuden päätyttyä  

 tilojen siistimisestä  

 astioiden tiskaamisesta ja paikoilleen laittamisesta 

 roskien viemisestä ulkona olevaan roskalaatikkoon 

 valojen ja virtojen sammutuksesta  

 ovien huolellisesta lukitsemisesta 

 avainten palauttamisesta Erkin antamien ohjeen mukaisesti 
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KALUSTON LAINAAMINEN 
 

Pohjois-Savon Kennelpiiri lainaa telttoja omien jäsenyhdistyksien koiratapahtumiin 
veloituksetta. Muilta kuin kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä se veloittaa erillisen 
korvauksen. Yksityishenkilöille telttoja ei lainata.  

Telttojen lainauksesta on sovittava noin kaksi viikkoa ennen lainauspäivää telttojen 
Haakahus-tiimin puheenjohtajan Janne Ryhäsen kanssa janne.ryhanen@hotmail.com  
p. 040 714 9491. Kalusto luovutetaan ja vastaanotetaan pääosin klo 16. jälkeen.  

Telttojen ja katosten lisäksi kennelpiirillä muutakin tarvikkeistoa lainattavaksi. 
Tarvikkeista löytyy luettelot kennelpiirin nettisivuilta. 
 

Lainausehdot 
 Lainaaja noutaa ja palauttaa teltat, katokset ja tarvikkeet kennelpiirin varastolle 
Päivärannantie 3, Kuopio ennakkoon sovittuna ajankohtana.  

 Telttojen kankaat tulee kuivattaa aina ennen pakkaamista ja palauttamista jo 
näyttelypaikalla. Teltan kankaat pakataan kuivana samaan pussiin.  

 Telttojen narutapit ja kiilaraudat pakataan erillisinä sankoissa. 

 Teltan runkoputket pakataan teltoittain niille varatuille paikoille.  

 Vanhemmissa kehäteltoissa, joissa runkoputket ovat ”taiteltavia” putkia, putket 
pakataan samaan pussiin telttakankaan kanssa.  

 4x4 m telttojen putket pakataan säilytysputkiin niin, että yhden teltan putket ovat 
yhdessä säilytysputkessa lukuun ottamatta nurkkaputkia, jotka pakataan erillisinä 
saatujen ohjeiden mukaan.  

 Telttojen ja katosten runkoputkista tulee poistaa kaikki teipit ja narut 

 Tämä on tärkeää kaikkien huolehtia, koska seuraava lainaaja voi saada telttoihin 
väärät raudat jne… 

 
Mikäli huomaat teltoissa rikkoutuneita osia tai kankaita, merkkaa ne selvästi esim. 
lapulla ja mainitse niistä palautuksen yhteydessä. 
 

 Teltat palautetaan edellä olevan ohjeen mukaisesti.  

 Lainaajan vastuulla on huolehtia siitä, että telttoja pakkaavat henkilöt ovat 
tietoisia miten teltat pakataan. Muistakaa ohjeistaa! 

 Mikäli telttojen pakkaukset joudutaan avaamaan tai pakkamaan kennelpiirin 
toimesta uudelleen lainausehtojen noudattamatta jättämisestä, veloitetaan 
lainaajaa (yhdistystä tai näyttelytoimikuntaa) 50€ / h/ henkilö pakkausten 
uudelleen tekemisestä.  

 Veloitus voidaan tehdä myös silloin kun puutteet huomataan myöhemmin.  

 Telttojen ja tavaroiden lainaaja on velvollinen korvaamaan hävinneet tai 
huolimattomasta käytöstä johtuneet tavaroiden tai telttojen rikkoutumiset.  

 Tavaroiden normaalista käytöstä johtuva kuluminen ei ole korvattavaa. 
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Kennelpiirillä on lainattavissa mm.   Hinta ulkopuolisille 

 4 kpl  katos/teltta 3x6m  kpl    20€ 

 5 kpl  katos/teltta 4x4m  kpl    20€   

 40 kpl  kehäteltta 2x2m  kpl    10€ 

 60 kpl  kehätuoleja    kpl    5€ 

 60 kpl  kehäpöytiä   kpl    10€ 

 50 kpl  trimmipöytiä  kpl    10€ 

 6 kpl  kassalippaita  kpl    5€ 

 1 kpl  kuomullinen peräkärry kpl    50€ 

Lisäksi kennelpiirillä on paljon muutakin lainattavaa pientä korvausta vastaan. Näistä 

saatte Jannelta ja tiimiltä tarvittaessa lisätietoa.  

 

Lainaajan huomioitavia asioita 

 Suunnittele tarvitsemasi telttamäärä huolella.  

 Varaa riittävästi kuljetuskalustoa. Isompien telttaputkien pituus on 3 m,  
nämä vievät peräkärrystä yllättävän paljon tilaa. 

 Varaa telttojen ja muiden tarvikkeiden noutoon ja palautukseen riittävästi 
henkilöitä mukaan. 

 Näyttelyä suunniteltaessa on ratkaistava missä näyttelyn jälkeen mahdollisesti 
märät teltat kuivataan ja pakataan. Teltat ja tarvikkeet palautetaan puhdistettuna 
takaisin. Kennelpiirin varastolla ei ole mahdollisuutta suorittaa kuivausta.  
 



KOETULOKSET TALLENNETAAN  
OMAKOIRAPALVELUN KAUTTA 
 

Tässä tapauksessa koirakohtaiset pöytäkirjat tulee toimittaa Showlinkille, joka hoitaa 

rotujärjestöpostituksen. Niitä ei tarvitse tällöin lähettää kennelpiirin 

koepöytäkirjantarkastajalle. Osoite on: Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta 

Nimetty vastaava koetoimitsija tallentaa seuraavien etukäteen Omakoirasta anottujen 

kokeiden tulokset henkilökohtaisilla Omakoira-tunnuksillaan järjestelmään:  

MEJÄ, NKM, NOME-A, NOME-B, NOU, NOWT, PAIM, PAIM-BC&AK, PAIM-E, PAIM-

T, SPA, SPME, SPME vesit, SPME-V, VAHI, VEPE, VERI, WACH, WACH-M, REK, 

REKÄ, KVK ja LUT.  

Hän voi vaihtoehtoisesti lähettää tuloslinkin tallentajalle (kokeen sihteeri). Ylituomari 

hyväksyy aina tulokset omilla omakoira-tunnuksillaan, näin koepöytäkirjantarkastajan 

ei tarvitse sitä enää erikseen tehdä.  

 

Päivittäkää Omakoiran Perustiedot-välilehden osoitteet ajan 
tasalle, koska mm. Koiramme-lehti postitetaan ao. osoitteeseen. 
Yhdistyksen yhteystietoja hallitaan Perustiedot-sivulla, joka löytyy vasemmasta sivuvalikosta. Yhdistyksen 
perustietoihin kirjoitetaan se osoite, johon yhdistyksen postitus halutaan tulevaksi, ellei postitusta erikseen 
osoiteta jollekin luottamushenkilöistä. Samoin sähköpostiksi laitetaan joko yhdistyksen sähköpostiosoite tai 
jonkin luottamushenkilön, kuten puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostiosoite. 
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KOKEIDEN JÄRJESTÄJILLE, KUN 
TULOKSET TALLENNETAAN SUORAAN 
KOIRATIETOKANTAAN  
 
 

 

 

 

 

 

 

AJOK, DRAJ, DKAJ, HIRV, IAJOK, LINT, KARH, KEAJ  

Kokeen järjestäjät käyttävät sähköistä järjestelmää, joka olisi hyvä ladata muistitikulle 

osoitteesta https://koiratietokanta.fi/, tällöin on mahdollista myöhemmin tehdä 

tarvittavia korjauksia tai muutoksia koepapereihin toisella tietokokeella mitä koesihteeri 

käytti kokeessa. Muistakaa poistaa ennen uutta latausta vanha ohjelma kokonaan 

tikulta, niin se ei sotke päivitettyä ohjelmaa.  

Jos koe siirretään, perutaan tai vastaava koetoimitsija / ylituomari vaihtuu, on näistä 

aina muistettava lähettää sähköposti Kennelpiirille, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi  

Sihteeri vahvistaa koemuutokset kokeen hyväksyjän ominaisuudessa Omakoiraan ja 

vie asian tiedoksi hallituksen kokoukseen. Näin koetulokset saadaan kirjautumaan 

oikein myös Kennelliittoon ja Koiranettiin. 

Koepaikalla tulee muistaa lisätä ruksi koepöytäkirjan Kennelpiiri -kohtaan, jos 

kokeessa on tapahtunut jotain, mitä kennelpiirin on hyvä tietää (ylituomarin kertomus).  

Muistakaa laittaa KV-kokeisiin CACIT -ruksit kohdilleen ja ottakaa varalta kopiot 

allekirjoitetuista koirakohtaisesta sekä koepöytäkirjasta, jos Kennelliitto tai FCI näitä 

myöhemmin jostain syystä CACIT-vahvistuksessa tarvitsee. 
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KOETOIMITSIJAN VELVOLLISUUDET  
JA VASTUU SEKÄ PÄTEVÖINTI 
26.1.2016 Suomen Kennelliitto 

 

Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset 

 Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen, liittojen 
ja kennelyhdistysten jäsenet yhdistyksiensä suosituksesta 

 Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoistaan 

 Koetoimitsijan on oltava täysikäinen = oikeustoimikelpoinen  

 Oltava Kennelliiton jäsen 

 Oltava toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsija tehtävissä tai 
muuten siihen hyvin perehtynyt 

 

Oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 

 Koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävissään ko. koemuodon sääntöjä 
ja järjestämisohjeita 

 Hänen on noudatettava toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä tapoja 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti 

 Koetoimitsija vastaa muiden toimitsijoiden työskentelystä 

 Järjestää mm. heille riittävän valmennuksen ja seuraa heidän toimintaansa 
kokeen aikana 

 Antaa tarvittaessa lausunnon, kokeen kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta 
on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus. (kokeen sääntöjen mukaisesta 
toteuttamisesta vastaa kokeen ylituomari)  

 Toimitsijalle aiheutuneet kulut korvataan hänelle kulloinkin erikseen sovittavalla 
tavalla 

 Vastaavan koetoimitsijan osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun ei ole suotavaa 
 

Pätevöinti 

Osallistujan on suoritettava molemmat jaksot hyväksytysti pätevöityäkseen. 
Kennelpiirit / Palveluskoiraliitto / Vinttikoiraliitto / Agilityliitto myöntää koetoimitsijakortin 
ja pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista. Kortin voimassaoloaika on viisi 
vuotta ja se uusitaan jäsenyhdistyksen esityksestä. 
 

Vakuutus 

Kennelliitto on vakuuttanut tapaturman varalta Suomessa Kennelliiton alaisissa 
kilpailuissa ja kokeissa toimitsijan-, tuomarin-, järjestysmiehen ja talkootyöntekijän 
tehtävissä sekä näihin liittyvillä matkoilla olevat. Vakuutus kattaa myös koulutus- ja 
neuvottelupäivät. 



Kokeet ja koepöytäkirjat 

Kennelpiirin hallitus edellyttää, että kokeisiin ilmoittaudutaan sääntöjen mukaisesti, 
kirjallisesti (sähköpostilla ilmoittautuminen käy myös). Järjestäjän kanssa sovitaan 
ilmoittautumismaksun maksutavasta. Jos osanottaja jää pois kokeesta ilmoittamatta 
siitä ennen ilmoittautumisajan päättymistä, on hänen osanottomaksu aina maksettava, 
ellei kysymyksessä ole sääntöjen mukainen hyväksyttävä syy poisjääntiin. 

Koetoimitsija huolehtii kokeen tulosten tallentamisesta Omakoira järjestelmään, hän 
voi halutessaan valtuuttaa myös kokeen sihteerin se tekemään. 

Koiratietokantaan tulokset tallentaa kokeen sihteeri ja lähettää ne sähköisesti nimetylle 
koepöytäkirjojen tarkastajille.  

Kun sudet tulevat koemaastoihin,  
tapaukset tilastoidaan kennelpiirissä 
 

Piirihallitus on ohjeistanut jo aikaisemmin koetoimikuntia, ylituomareita, koetoimitsijoita, 

koepöytäkirjantarkastajia jne. ilmoittamaan Kennelpiirille kaikista niistä tapauksista, 

joissa susi/sudet ovat tulleet häiritsemään kokeenjärjestelyitä tai jos kokeen perumisen 

syy on osallistujapuute susien takia, tai jos toimikunta joutuu vaihtamaan ennalta 

suunnitellun koemaaston toiseen susien saapuessa alueelle juuri ennen koetta.  

 onko susien takia tehty viime hetken koemaastomuutoksia 

 jos kokeen aikana joudutaan siirtymään susien takia varamaastoon 

 koe perutaan susien vuoksi, ei uskalleta tuoda koiria kokeisiin 

 on hyvä selvittää, onko osallistujavähyyden syy alueelle tulleet sudet 

Susiasioista ilmoitus myös kennelpiiriin.  

Kaikista kokeen siirroista ja perumisista tulee muistaa tehdä koepöytäkirja sääntöjen 

edellyttämällä tavalla, jossa ilmoitetaan syy perumiseen tai siirtämiseen, tämä 

lähetetään sähköisesti koepöytäkirjantarkastajalle. Ilmoitus myös kennelpiiriin 

osoitteeseen sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi näin voimme päivittää tiedot myös 

Omakoira järjestelmään.  

 

HUOMIO LINT-VÄKI 
Lintujaosto etsii ensi syksylle LINT Piirinmestaruuskokeen järjestäjää. Koe pidetään 
yksi- tai kaksi päiväisenä syyskuun alkupuolella. Kennelpiiri maksaa toiminta-
avustuksen kokeen järjestäjälle. Yhdistys saa myös korotetut toimintapisteet 
piirinmestaruuskokeen järjestämisestä. Lisätiedot: Janne Ryhäseen p. 040 714 9491 
janne.ryhanen@hotmail.com  

mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
mailto:janne.ryhanen@hotmail.com


KOIRANÄYTTELYVUOSI 2020 
 

• Suomen Kennelliiton näyttelykalenterit 

• Tapahtumakalenteri 2020 

 

Erikois- ja päänäyttelyt 
26.1. Kuopio  E Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry  
22.2. Kaavi  E Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry  
7.6. Kiuruvesi  E Suomen Partacolliet ry 
4.10. Kuopio  E Suomen Mäyräkoiraliitto sml ry 

 

Ryhmänäyttelyt 
23.5. Siilinjärvi  RN osa 5 & osa 6 & 7 Mehtäkoera  
14.6. Pielavesi  RN osa 5 & osa 6 & 3/9 Kolomenkimppa 
04.7. Tuusniemi  RN 1/2 & 5/10 Koillis Sawo Show 
05.7. Tuusniemi  RN 3/9 & 7/8 Koillis Sawo Show  

Sawo Show 2020 
7.8. Kuopio KR  
8.8. Kuopio  NORD 
9.8. Kuopio  KV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 
Eija Airaksinen  
 

https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt/nayttelyt
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx


TERVASTULET 
 

sytytetään Rautalammilla Kerkonjoensuussa  

lauantaina 14.12.2019 TERVETULOA! 

 

 

 

 

 

 

Tämän vuoden perinteiset Pohjois-Savon Tervastulet -tapahtuma järjestetään 

Rautalammin Kerkonjoensuussa 14.12. Tapahtuman alkajaiseksi voi hiljentyä ja 

nauttia tervastulilla keitetyistä nokipannukahveista.  

 

 

Tapahtuman odotetuin ohjelmanumero lienee uuden erämiehen julkistaminen. 

Valitsijaraati ei ole vielä tehnyt päätöstään, joten vielä ehditte pikaisesti tehdä esityksiä 

kennelpiirin tai metsästäjäliiton piirin puheenjohtajille. Lähes kolme vuosikymmentä 

kestänyt minkkikilpailu on päättynyt ja tilalle on tullut vuoden kenneltoimijan 

muistaminen. Tulien äärellä hiljennytään kuuntelemaan perinteistä joulunpyhien ajan 

kestävää joulurauhan julistusta ihmisten ja metsän eläinten kesken.  

Tervastuli-tapahtuman päävastuulliset järjestäjät ovat Pohjois-Savon Kennelpiiri  ja 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri. Käytännön järjestelyistä huolehtivat 

paikalliset metsästysseurat. Järjestelytoimikunta kehottaa pukeutumaan lämpimästi, 

sillä tilaisuus järjestetään ulkona. 

Ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Tästä tiedotetaan Kennelpiirin 

verkkosivuilla sähköisellä tiedotuksella. 

 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180


RALLY-TOKO SAI OMAN PM-KOKEEN 
 

Rally-toko kilpailun järjestää vuosittain Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistys. Kilpailu 

järjestetään virallisen rally-toko -kilpailun yhteydessä. Kilpailun osallistujamäärää voidaan 

rajoittaa, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot. Osallistujamääriä 

voidaan rajoittaa myös muissa kilpailuluokissa, jolloin etusija on joukkuekilpailuun 

osallistuvilla koirilla. Muutoin osallistumisoikeuden määrää ilmoittautumisjärjestys. 

Yksilökilpailun osallistumisoikeus 

Osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai Pohjois-Savon kennelpiirin 

jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti 

Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella. Useamman omistajan koira kilpailee sen 

kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Asumistilanne määräytyy 

kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden 

kennelpiirin mestaruudesta vuosittain. 

Joukkuekilpailun osallistumisoikeus 

Joukkuekilpailuun voivat osallistua Pohjois-Savon kennelpiirin jäsenyhdistysten 

joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla 

vain yhdessä joukkueessa. Muuten piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan Suomen 

Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeita. 

Kennelpiiri tukee piirinmestaruuskilpailun järjestämistä sääntöjensä mukaan. 

 

 

 

Ensimmäiset piirinmestaruuskisat  

pidetään jo tänä syksynä KPSH:n  

järjestämänä 2.-3.11.2019 Pondera- 

hallilla siten, että lauantaina on  

ALO/AVO-kisa, johon etusijalla  

joukkuekisaan osallistuvat koirakot  

ja sunnuntaina VOI/MES-kisa, johon  

etusijalla piirinmestaruuskisaan  

osallistuvat koirakot ensin MES-luokkaan  

ja sitten VOI-luokkaan joukkuekisaan  

osallistuvat. Tuomarina toimii Anna Klingenberg.    

 

 Säännöt         Kuva: Sari Holopainen 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/PIIRINMESTARUUSKOESAANNOT/rally_toko_pmsaanto2019.pdf


KENNELPIIRIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 
VANTAALLA 30.-31.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennelpiirien edustajat kokoontuivat perinteisille vuosittaisille neuvottelupäiville Vantaalle. 

Tänä vuonna tapaaminen oli 30.-31. elokuuta. Päivien aikana työstettiin ja päästiin pitkälti 

yksimielisyyteen siitä, millainen voisi olla kennelpiirin sääntöjen uusi mallipohja. Kennelpiirien 

säännöt ovat uudistumassa. 

Neuvottelupäivillä käsiteltiin myös yhteistä kennelpiirien jaostojen toimintamallirunkoa, Erkki 

Savolainen esitteli Pohjois-Savon Kennelpiirin mallin työn pohjaksi. Neuvottelupäivillä 

keskusteltiin kennelpiirien kaveri- ja lukukoiratoiminnasta, kokeiden järjestämisestä toisen 

kennelpiirin alueella sekä ylituomarin peruskurssin järjestämisestä lohkoittain vuosittaisina 

vakiopäivänä.  

Kennelpiirien neuvottelupäivät järjestetään seuraavan kerran 28.-29.8.2020. Kennelpiirien 

yhteistyötä kehittämään Kennelliiton hallitus on nimennyt neuvotteluryhmän. 

Neuvottelupäivien järjestelyistä ja ohjelmasta vastaa nimetty neuvotteluryhmä, jossa on 

edustaja jokaisesta neljästä kennelpiirien lohkosta. Idänlohkoa edustaa sihteeri Eija 

Airaksinen omasta kennelpiiristämme. 

Kennelpiirit ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueillaan. Kaikkien 19 

kennelpiirin verkkosivuille pääsette tutustumaan: 

https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/kennelpiirit 

https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/kennelpiirit


NELJÄS NUORTEN KOIRALEIRI 

SIILINJÄRVELLÄ 6.-9.7.2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten koiraleiri pohjoissavolaisille koiranuorille (10-15 

vuotiaille tytöille ja pojille) pidetään jälleen Punttisilimässä 

Siilinjärvellä. Leirille mahtuu 35 nuorta mukaan! Järjestelyistä 

vastaa tuttuun tyyliin Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ja Pohjois-

Savon Kennelpiiri. 

 

 

Leiriohjelma valmistuu kesänkynnyksellä. Leirin teemana on 

"mitä harrastan koiran kanssa". Mukana perinteisiä, jo tuttuja 

leiriohjelmia, mitä olemme tottuneet touhuamaan. Tällä leirillä on 

mukana ohjelmassa myös tutustumista erilaisiin erätaitoihin, 

eräkoiriin, tutustumme mitä ja miten niiden kanssa voi touhuta. 

Leirillä vierailee myös Metsähallituksen oikea eräkummi. Leirille 

on suunnitelmissa kutsua vierailemaan erilaisia koirarotuja, mm. 

lintukoiria, spanieleita, vinttikoiria, noutajia, kanakoiria, ajokoiria, 

pystykorvia, hirvikoiria, luolakoiria tms. harrastajineen, joiden 

kanssa leiriläiset voivat tutustua ao. koirien erityisosaamisiin ja 

käyttötarkoituksiin. Koirat ovat viisaita ja niiden kanssa voi 

harrastaa hyvin monenlaista. 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/147


Leirille ovat tervetulleet kaikki 10 - 15 -vuotiaat tytöt ja pojat, 

jotka ovat kiinnostuneita koirista ja koiraharrastuksista. 

Ensimmäinen yhteinen koiraleiri järjestettiin kesällä 2016, 

toinen kesällä 2017 ja kolmas kesällä 2019, nyt järjestettävä 

leiri on järjestyksessään neljäs. Nämä leirit ovat saaneet 

suuren suosion ja täyttyneet hetkessä. 

 

Leirille voi tulla koiran kanssa tai ilman omaa koiraa. Joilla ei 

ole omaa koiraa mukana, heille järjestämme erirotuisia 

leirikoiria paikanpäälle jokaiselle päivälle. Leirille tulevilla 

koirilla tulee olla rokotukset voimassa ja omat ruoat mukana, 

leirillä ei ole saatavana koiranmuonaa. 

 

Järjestämme leiriläisille ruokailut kaikkina päivinä 

(aamupala, lounas, välipala, illallinen sekä iltapala) myös 

mökkimajoittumisen järjestämme tytöille ja pojille erikseen 

omissa tuvissa. Ohjaajat tulevat järjestäjien toimesta. 

Leiristä peritään osallistumismaksu 100€ (ma-to), jolla 

katetaan toimintakulut. Huoltajat hoitavat ilmoittamisen. 

 

TIEDUSTELUT: Milla Veikkolainen, p. 050 571 5332 

milla.veikkolainen@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

ILMOITTAUTUMISET:  

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/147 

 

 
Leirien ehdoton vetonauloja ovat olleet vesipelastusesitykset,  
joista nuorille on käyneet kertomassa alueen harrastajat. Nuoret ovat 
olleen niin haltijoissaan tästä. Kiitos paljon.  
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/147


KENNELPIIRI PÄHKINÄNKUORESSA  
 

• Ansiomerkit 

• Avusten anominen 

• Jäseneksi liittyminen 

• Haakahuksia Tiedotuslehti 

• Hallituksen tehtävät 

• JH Piirinmestaruus 

• Kennelpiirin historiaa 

• Koiraharrastukset 

• Koiran Päivä 24.4. 

• Kortit ja puollot 

• Kotimaiset rodut 

• Kuvagalleria 

• Kuntaluettelo 

• Linkit 

• Nuorisoleiri 

• Ohjeet ja lomakkeet 

• Rotujaostot 

• Säännöt ja PM-säännöt 

• Tiedottajan asiat 

• Toiminta ja toimijat 

• Toimintakeskus Haakahus 

• Varauskirja 

• Toimintastrategia 

• Valokuvauskilpailu 

• Vuoden koira kilpailut 

• Vuosikokous 

www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 
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