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Kennelpiirin ja –liiton teema vuodelle 2023  
on ”Koira kansalaisena” 

Koiran rooli muinaisina vuosina on ollut hyvin erilainen kuin nykyaikana. Vuosikymmeniä sitten 

koirat toimittivat erilaisia tehtäviä, kuin tänä päivänä. Metsästyskoiran virkaa toimitti monikirjoinen 
populaatio puhdas- ja sekarotuisia koiria, joiden päätehtävänä oli tuolloin perheen särpimen hankkiminen 
yhdessä metsästävän isännän kanssa. Yhteiskunnallisesti tärkeitä koiria olivat tuolloinkin poliisikoirat, 
sokeiden avustajakoirat jne. Maatalojen pihavahteina toimivat toimeliaat rotu- tai monirotuiset koirat ns. 
”piskit” unohtamatta seura- ja sylikoirienkaan tärkeyttä.  

Kun verrataan mennyttä nykypäivään. Tänä päivänä koiraharrastus on monipuolistunut ja 

organisoitunut. Myös koiranjalostusta ohjataan ja mitataan erilaisilla Kennelliiton ja rotujärjestöjen ohjeilla 
ja säännöillä. Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella järjestetään useita erilaisia näyttelyitä sekä lähes 50 
erilaista koetta eri rotuisille koirille vuosittain. Tarjolla on perinteisistä ryhmänäyttelyistä rotujen 
erikoisnäyttelyihin, kansainvälisiin näyttelyihin, kaikkienrotujen näyttelyihin jne. sekä 
metsästyskoirakokeista, paimennuskokeisiin, luonnetesteihin ja -kuvauksiin, koiratanssiin, 
vesipelastukseen, noseworkiin jne. unohtamatta monipuolista palvelus- ja seurakoiratoimintaa. Koiria 
arvostetaan tänä päivänä eritavoin kuin ennen vanhaan ja niiden käyttötavat ovat muotoutuneet 
toisenlaisiksi. Kennelpiirissämme toimii aktiivisesti myös erilaisia hyötykoiria, joiden merkitys 
yhteiskunnallisesti on tunnustettu ja arvostettu. Voimme todeta, että piirin alueella on erinomaisen hyvä 
kattaus tarjoilla erilaisia asioita koiraharrastajille. 

Pohjois-Savon Kennelpiirin rooli paikallisessa koiraharrastuksessa on merkittävä, sen 

tehtävinä on organisoida kennelpiirin alueen näyttely-, koe-, koulutus- sekä kilpailutoimintaa, ao. 
tapahtumissa järjestelyvastuu kuuluu luonnollisesti järjestelyistä vastaaville jäsenyhdistyksillemme. 
Tehtävinä on myös edistää alueellamme puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä, muistaa 
eläinsuojelulliset näkökohdat, toimia ja huomioida alueemme kenneltoiminta ja toimia sen tunnetuksi 
tekemiseksi, koiraharrastuksen laajentamiseksi sekä tehostamiseksi. Yhteinen tavoitteemme olkoonkin 
terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.  

Teemavuotena 2023 haluamme tuoda esille koiran muuttunutta roolia ja merkitystä yhteiskunnassa sekä 
sitä, millaisia hyötyjä koirat tuovat kansalaisina alueellemme.  

 

JÄRJESTÄMME ALUEEMME HARRASTAJILLE KAKSI ERI VALOKUVAKILPAILUA 

 Ensimmäinen on vuoden teemaan liittyvä ”koira kansalaisena – ennen ja nyt”  

 Toinen jo perinteinen ”Söpöin koirakuva” 

Kuvat pyydetään lisäämään Pohjois-Savon Kennelpiirin yleiselle facebook-sivustolle, sinne ilmestyvän 

aloituksen alle kommentteihin. Harrastajia pyydetäänkin ahkerasti lisäämään omia koirakuviaan ja 
kertomaan niistä pikkutarina sekä vierailemaan ahkerasti TYKKÄÄMÄSSÄ kuvista ja tarinoista. Mainitkaa 
postauksessa myös kuvaajan nimi. Kennelpiiri pidättää oikeuden käyttää ao. kuvia toiminnassaan 
elävöittämässä esim. tiedotteita ja tiedotuskanaviaan (kotisivu ja facebook). Eniten tykkäyksiä saaneet 

kuvat palkitaan Koiran Päivänä 24.4. järjestetyssä tapahtumassa. Kilpailuaika on 1.2.-15.4.2023.  
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