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SÄHKÖISET HAAKAHDUKSET 
 
Kennelpiiri on julkaissut huhtikuisen Haakahuksia- sähköisentiedotteensa. Tiedote lähetetään 

jäsenyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, Kennelpiirin toimihenkilöille, hallituksen jäsenille, 

Kennelliittoon ja tiedotusvälineille sekä myös tärkeille yhteistyökumppaneille. Jakakaa omillenne 

tiedotetta tarpeen mukaan. Linkin voi julkaista myös kotisivuilla ja facebookissa. Toivomme, että 

jaatte tiedotteen jäsenille ja hallintoa hoitaville henkilöille.  

 

Tiedote julkaistaan parillisina kuukausina, seuraava ilmestyy kesäkuussa. Lehtimuotoisesta 

Haakahuksia lehden tekemisestä on luovuttu, koska saamamme palautteen mukaan sähköistä 

tiedotetta pidetään huomattavasti käytännöllisempänä mm. sen helpon jakamisen vuoksi. Piirihallitus 

on myös sitä mieltä, että näin saadaan tietoa jaettua laajemmalti, kuin että lehti postitetaan 

puheenjohtajille ja sihteereille. Tähän lehteen on koottu ajankohtaisia asioita ja tietoa koronasta.  

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

ajankohtaisia kennelpiirin ja kennelliiton tiedotteita nopealla aikataululla. Kotisivuilta löytyy paljon 

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

tiedotettavaksi verkkosivulle ja facebook-sivulle. Sähköinen Haakahuksia -tiedote löytyy myös ym. 

linkin alta ”Sähköiset tiedotteet” -sivulinkistä. 

Kennelpiirin verkkosivun päivityksestä vastaa kennelpiirin sihteeri Eija Airaksinen, hänet tavoittaa 

sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi.  Facebook-päivityksiä hoidellaan yhdessä kennelpiirin 

tiedottajan Sari Holopainen kanssa, Sarin tavoittaa sariholopainen@hotmail.com. Sari toimii myös 

jäsenyhdistysten apuna kaikissa tiedotuksellisissa asioissa. Hän toimii yhdyshenkilönä alueen 

kokeiden ja näyttelyiden tulosten ja lehdistön välillä välittäen koe- ja näyttelytuloksia paikallislehtiin 

sekä maakunnallisille lehdille ja julkaisee nämä myös Kennelpiirin facebook-sivustolla.  

Tiedote löytyy …  http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180 
Ohje …   napakan tiedotteen tekemiseen löytyy täältä. 
 
Terveisin Tiedotustoimikunta    Erkki Savolainen, puheenjohtaja 

Sari Holopainen, tiedottaja, toimittaja 
Eija Airaksinen, sihteeri, toimittaja, taitto 
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KORONAVIRUSTILANTEEN 
POIKKEUSOLOT KESÄLLÄ 
 

Suomen Hallitus on tehnyt päätöksen kieltää Suomessa kaikki yli 500 henkilön massatapahtumat 

kesä- ja heinäkuussa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Pohjois-Savossa on jouduttu perumaan 

Pielaveden ryhmänäyttely kesäkuulta ja elokuun alulta kolmipäiväinen Sawo Show. Koillis-Savo 

Show on siirretty heinäkuulta syyskuulle. Toivotaan, että näyttely pystytään pitämään tuolloin.  

 

Kenneltapahtumien pitokielto on vaikuttanut taloustilanteeseen 

Maaliskuulta alkanut koronaepidemian aiheuttama kenneltapahtumien pitokielto on vaikuttanut   

taloustilanteeseen. Tilanne on tukala ja vaikea kennelpiirissä ja varmasti myös jäsenseuroissa, joiden 

tulot muodostuvat pitkälti järjestämistään tapahtumista ja näyttelyistä. Yhdistykset saavat talkoilla 

tehdystä työstä tuottoa, tuotto on elintärkeä, koska se käytetään yhdistysten toiminnan 

pyörittämiseen, mm. koirakokeet tuottavat tänä päivänä pääosin tappiota.  

Kennelpiirinkin tulorakenne perustuu näyttelyosuuksiin. Kennelpiiri jakaa näyttelyosuudesta 

jäsenyhdistyksilleen erilaisia avustuksia ja tukia. Myös kennelpiirin toimihenkilöt, kouluttajat ja hallinto 

verottaa oman osuutensa tästä tuotosta. Nykyinen tilanne on meistä kaikista riippumaton. 

 

Piirihallitus on jäädyttänyt kaikkien avustusten ja tukien maksamisen,  

joka voi vaikuttaa osallistumismaksuihin 

Kennelpiirin hallitus on joutunut tekemään vaikean päätöksen jäädyttäessään koronaepidemiasta 

johtuen kaikkien avustusten ja tukien maksamisen toistaiseksi. Piirihallitus on ohjeistanut 

jäsenseuroja tarkastelemaan huolellisesti syksyn kokeiden ja koulutuksien osallistumismaksujen 

suuruutta ja antanut heille mahdollisuuden tarkentaa maksuja siten, että osallistumismaksutulot 

kattavat kokeiden ja koulutusten menot, mm. palkintotasoa ja majoitusmaksuja on pyydetty 

tarkastelemaan. Esim. PM-koeavustuksia ei Kennelpiiri pysty tässä tilanteessa maksamaan. Kokeen 

järjestäjät ovat voineet halutessaan nostaa osallistumismaksua avustussumman verran. Piirihallitus 

toivoo myös toimihenkilöiltään ja jäseniltään talkoohenkeä, jotta päästään tämän vaikean tilanteen yli.  



 

 

Kennelpiiri tiedottaa tilanteesta avoimesti,  

jäsenseuroille on lähtenyt tiedote asiasta 

Kennelpiiri tiedottaa tilanteesta avoimesti ja toivoo avoimuutta jäsenseuroilta. Asiasta on lähtenyt 

jäsenseurojen puheenjohtajille ja sihteereille tiedote sähköpostilla tiistaina 21.4.  

(osoitteet otettiin Omakoira-järjestelmästä). 

Suomen Hallitus on luvannut ilmoittaa 3.5. pienempien tapahtumien pitomahdollisuudesta ja 

Kennelliiton hallitus päättää 7.5. kokouksessaan poikkeusolojen vaikutuksista koiraharrastukseen 

kesä-heinäkuulle. Tuolloin selviää, voidaanko pitää kesä- heinäkuussa koirakokeita ja koulutuksia. 

Kennelpiiri toivookin, että odotettaisiin näiden kokousten päätökset, ennen kuin kesäkokeita 

lähdetään perumaan. Myös muihin kennelharrastustilaisuuksien pitämiseen saadaan tuolloin 

ohjeistus (mm. koirankoulutustilaisuudet).  

Jos jäsenseura päättää perua tai siirtää kokeita, näistä pitää aina ilmoittaa Kennelpiiriin, kokeita ei 

automaattisesti peruta, jos joku haluaakin siirtää syksymmälle. Olkaa yhteydessä piirin sihteeriin Eija 

Airaksiseen sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi ja ilmoittakaa asiasta, hän tekee tarvittavat 

perumiset tai siirrot Omakoira-järjestelmään ja vie hallitukselle nämä tiedoksi.  

Huomioikaa myös, koska tapahtumien järjestämisestä kesä-heinäkuussa ei vielä ole Suomessa 

viranomaispäätöksiä, ei tapahtumien perumisessa tai siirrossa voida vedota niin sanottuun force 

majeure- eli ylivoimaiseen esteeseen. Tapahtuman järjestäjien on palautettava jo saadut 

ilmoittautumismaksut, mikäli osallistuja sitä vaatii. Jos viranomaiset kieltävät tapahtumien 

järjestämisen tapahtuman järjestämisaikana, voi force majeure tulla kysymykseen niissä 

tapahtumissa, jotka on peruutettu tai siirretty viranomaismääräyksen antamisen jälkeen. 

Myös Kennelliiton järjestämät valtakunnalliset koulutustilaisuudet ja Kennelliiton alueellisten 

toimijoiden kennelpiireissä järjestämät koulutustilaisuudet kuten kasvattajakurssit on peruttu 

31.7.2020 saakka. Suonenjoella kesäkuussa aiottu kasvattajakurssi on siirretty pidettäväksi elokuulle.  

 

 

 

Kaveri- ja lukukoiratoiminta tauolla 

heinäkuun loppuun saakka 

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että kaveri- ja 

lukukoiratoiminnan keskeytystä jatketaan 31.7.2020 

saakka. Toiminta käynnistyy uudelleen elokuussa, jos 

viranomaispäätökset sallivat sen.  

Kennelliiton toimisto selvittää mahdollisuutta jatkaa 

toimintaa etäyhteyksien avulla ja tuo asian hallituksen 

päätettäväksi. 

(kuva: Pirjo Kärki) 

 

 

mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi


 

 

Kennelliiton hallitus seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä 

- Koronavirustilanne on meille kaikille uusi ja ennennäkemätön. Seuraamme Kennelliiton 

hallituksessa tiiviisti sitä, mitä Suomessa ja etenkin Pohjoismassa tapahtuu, ja teemme tarvittaessa 

tilanteen mukaiset uudet päätökset, toteaa hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen. 

Hän haluaa kiittää kaikkia Kennelliiton toimijoita yhteistyöstä vaikeassa tilanteessa. 

- Tilanne ei ole helppo, sillä kenelläkään ei ole käytettävissä sataprosenttisen oikeaa tietoa siitä, 

mihin suuntaan koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla lähikuukausina kehittyy, ja miten se 

vaikuttaa käytännössä harrastustoimintaan. Toivomme parasta. Yhteistyöllä selviämme tästä 

parhaiten. 

Kennelpiirin asioissa lisätietoa antaa  

hallituksen puheenjohtaja Erkki Savolainen, puh. 0400 934 158, erkki.savolainen@gmail.com  

tai hallituksen varapuheenjohtaja Kari Leppänen, 040 164 4600, kari.leppanen@icloud.com 

 

Kennelliiton asioissa lisätietoa antaa  

hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen, puh. 050 329 2188, harri.lehkonen@kennelliitto.fi  

tai hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Laitinen, puh. 050 430 3229, tuula.laitinen@kennelliitto.fi  

 

 

KENNELUUTISET 
 

• Kennelliiton hallitus kirjasi yhdistyksen nimenmuutoksen 

Savon Seudun Vinttikoiraharrastajat ry on muuttanut nimensä 7.11.2019 

Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:ksi. 

• Kimmo Nokelainen on eronnut Kennelliiton hallituksesta 

Kennelliiton hallitus totesi kokouksessaan 2.4.2020 Kimmo Nokelaisen eronneen 

omasta pyynnöstään Kennelliiton hallituksesta ja nuorisotoimikunnan 

puheenjohtajan tehtävästä, hän on eronnut myös Kennelliiton kaveri- ja 

lukukoiratoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä, eikä enää jatka Voittaja-

näyttelyiden näyttelytoimikunnan jäsenenä. Nokelaisen toimikausi loppuu vuoden 

2020 lopussa. Tähän saakka Kennelliiton hallitus toimii yhden jäsenen 

vajauksella, kunnes uudet jäsenet valitaan erovuoroisten tilalle valtuuston 

syyskokouksessa. Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan Vesa Lehtosen 

Kennelliiton nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi sekä kaverikoira- ja 

lukukoiratyöryhmän puheenjohtajaksi.  

Lisätiedot: Kennelliiton hallituksen pj. Harri Lehkonen 
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POHJOIS-SAVON VUODEN KOIRA 
 

Tuisku ja Paula Silvennoinen 

 
Pohjois-Savon Kennelpiirin vuoden koira on valittu jo 

yli kymmenen vuoden ajan vuoden koiran ja julkistanut 

valintansa aina koiranpäivänä. Valinnalla halutaan 

nostaa esille yhteiskunnallisesti ansioituneita 

pohjoissavolaisia koiria omistajineen.  

 

Kennelpiirin vuoden koira -kunniakirjan luovutti tänään 

24.4. nilsiäläisen Paula Silvennoisen omistamalle 

suomenlapinkoira Tuiskulle Kennelpiirin 

varapuheenjohtaja, Kennelliiton hallituksen jäsen Kari 

Leppänen. 

 

6-vuotias Tuisku on iäkkään, yli 70-vuotiaan 

omistajansa personaltrainer ja rakastettu lemmikki. 

Tuisku on oman elämänsä sankarikoira, joka 

omistajansa mukaan on hänen itseoppinut fysio- ja 

psykoterapeuttinsa. 

 

Tuisku, oikealta nimeltään Erätytön Tuutikki, on 

syntynyt Lapinlahdella Katja ja Seppo Partasen 

kennelissä. 

 

Tuisku on Nilsiän Kivat Kirsut ry:n kasvatti 
Tuisku kävi aluksi omistajansa Paula Silvennoisen kanssa Nilsiän Kivat Kirsut ry:n 

tapakasvatusryhmässä saamassa oppia yhteistyöhön ja vinkkejä mukavaan koiraelämään. Sen 

tuloksena koirakon yhteiselo on mitä sympaattisinta katsottavaa. Omistajansa fyysisestä kunnosta 

Tuisku huolehtii viemällä omistajansa kävelylle päivittäin Nilsiän keskustaan. Kaksikko nähdään usein 

kauppareissulla tai kävelykadulla ihan vain nauttimassa ulkoilmasta. Psykoterapeuttina Tuisku vaalii 

yhteisen arjen iloa, lähellä olemista ja mukavia rapsutteluhetkiä. 

 

Vallitsevien olosuhteiden johdosta on tämä kevät ollut poikkeuksellinen tälle kaksikolle. Korkean 

ikänsä vuoksi on Paula Silvennoisen vältettävä kontakteja muihin ihmisiin, ja näin ollen tuiskun 

psykoterapeutin ominaisuuksia on tarvittu kovasti. Tuiskun iloinen persoona ja vispaava häntä ovat 

tuoneet huumoria, voimaa ja rutiineja arkeen. Tuiskun ja Paula Silvennoisen yhteiselo sopii todella 

täydellisesti kennelliiton koiranpäivän teemaan: kaikki erilaisia, kaikki yhtä rakkaita sekä myös 

kennelliiton yleiseen teemavuoteen, jossa keskiössä on koiran luonne ja käyttäytyminen. 

 

Teksti Sari Holopainen 

Kuva: Miia Rissanen 

 



 

 

KIITETTIIN KENNELTOIMIJAA   
 
Aktiiviselle osallistujalle, kaverille ja kannustajalle, Tiia Viitala 

 

 

Kennelpiirin arvostetuimman 

kunniamaininnan ja standardin on 

kunniakkaasti saanut vastaanottaa 

Nilsiän Kivat Kirsut ry:n Miia Viitala. 

Hänet palkittiin ahkerasta työstä 

koiraharrastukseen parissa. 

 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ja Nilsiän 

Kivat Kirsut ry haluaa tällä 

kunniamaininnalla kiitää sinua 

tähänastisesta työstäsi 

koiraharrastuksen parissa sekä 

kaveruudesta, tuesta ja neuvoista, 

joita olemme seurana ja yksilöinä 

sinulta saaneet. Lisäksi toivomme, että 

jaksat olla tsemppaamassa meitä 

edelleen, etkä löydä vapaa-ajallesi 

Kirsuja hauskempaa seuraa 

jatkossakaan. 

 

Kennelliiton hallituksen jäsen, Pohjois-

Savon Kennelpiirin varapuheenjohtaja 

Kari Leppänen vieraili Koiran Päivänä 

Nilsiässä luovuttamassa kunniakirjan 

ja standaarin tunnustuksena ahkeralle 

toimijalle Miia Viitalalle.  

 

Miia, olet Nilsiän Kivojen Kirsujen perustajajäsen. Olet toiminut myös hallituksessa koko 

seuramme toiminnan ajan, ainakin taustatukena, jos nimi ei ole ollut paperissa.  

Kentän laidalla Miia on nähty vetämässä tapakasvatus- ja toko-treenejä. Miian harjoituksissa ei näy 

kello, hän on usein jäänyt vielä harjoitusten jälkeenkin ratkomaan koirakoiden ongelmia arjessa.  

Tapakasvatus on useimmille ensi kosketus seuran toimintaan ja ylipäätään koiran kanssa 

harrastamiseen, joten olet vuosien ajan tehnyt upeaa ja pyyteetöntä työtä seuramme hyväksi. 

 

Sinun oppiesi innoittamana moni onkin saanut kipinän alkaa harrastaa myös muita 

Kirsuissa harrastettavia lajeja. Olet aina ollut aktiivinen osallistuja talkoissa, ja osaltasi vaikuttanut 

tapahtumien onnistumiseen toimimalla erilaisissa tehtävissä. 

 

Teksti ja kuvat: Miia Rissanen, Nilsiän Kivat Kirsut ry 



 

 

KOULUTUSKALENTERI  
 

Kaikki hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt löytyvät Kennelliiton 

ylläpitämästä Tapahtumakalenterista. 

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

PALKINTOTUOMAREIDEN PERUSKOULUTUS 
 
AJOK, BEAJ 
22.8.2020 Lapinlahti, Raj. 30 henk. Järj. Lapinlahden 
Kennelkerho r.y., Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 20.7.-
19.8.2020 Lappalainen Pauli, 0503239048, koivukulma@ 
luukku.com, Osm. 0 €. 
 
KEAJ 
21.10.2020 Kaavi, Toimintakeskus Raukku, Radantie 11A, 
Luikonlahti, Järj. Koillis-Savon Kennelkerho ry, Kurssin joht: 
Rajavuori Jari. Ilm. 1.9.-20.10.2020 Leppänen Kari, +358 40 
1644600, kari.leppanen@icloud.com, Osm. 20 €, 
Osallistumismaksu sisältää kurssiin liittyvän materiaalin ja kahvit. 
www.koillis-savonkennelkerho.fi 

 
PALKINTOTUOMAREIDEN PERUS- JA 

JATKOKOULUTUKSET 
 
KEAJ, IAJOK 
14.10.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri 
r.y., Kurssin joht: Leinonen Tarmo. Ilm. 14.9.-13.10.2020 
Kuivalainen Risto, Osm 0€, 0400 916 731, 
risto.kuivalainen@gmail.com. 
 
LINT  
2.8.2020 Siilinjärvi, P-S Pystykorvakerho ry:n toimintakeskus 
Kirsu, Kumpusentie 304, 71800 Siilinjärvi, Raj. 50 henk. Järj. 
Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry, Kurssin joht: Korhonen Ari. 
Ilm. 1.7.-1.8.2020 Rantanen Inka, +358407611865, 
inka.k.rantanen@gmail.com, Osm. 0 €, Järjestävän kerho 
jäsenille sääntökirja veloituksetta, muille 5€. Tiedustelut: Inka 
Rantanen p. 040 761 1865. 

 
PALKINTOTUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS 
 
AJOK, BEAJ  
4.8.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-
Savon Ajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 
6.4.-3.8.2020 Kuivalainen Risto, 0400 916 731, 
risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Sääntökirja 
omakustanteinen. www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi 

 
YLITUOMAREIDEN JATKOKOULUTUKSET 

 
AJOK, BEAJ 
14.8.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri 
r.y., Kurssin joht: Rajavuori Jari. Ilm. 13.7.-13.8.2020 Kuivalainen 
Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Ei tarvitse 
ilmoittautua. 
 
 
 

KEAJ 
14.10.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri 
r.y., Kurssin joht: Leinonen Tarmo. Ilm. 1.9.-13.10.2020 
Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com. 
Osm 0€.  
 

PALKINTOTUOMAREIDEN PERUS- JA 
JATKOKOULUTUKSET 

NONSTOP KURSSIT  
Kursseja pidetään, jos tilaisuuteen osallistuu riittävä 
määrä osallistujia, yksittäisille henkilöille koulutusta ei 
järjestetä. Osallistumismaksut 0€, sääntökirjat 
omakustanteisesti.  
 
AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ 
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin alue, Raj. 
100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: 
Kuivalainen Risto. Ilm. 1.-31.12.2019 Kuivalainen Risto, 0400 916 
731, risto.kuivalainen@gmail.com, ilmoittautumiset suoraan 
kouluttajalle. Osm. 0€, sääntökirja omakustanteisesti. 
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/ 
 
DRAJ, DKAJ 
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin alue, Raj. 
100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: 
Kantell Juha. Ilm. 1.-31.12.2019 Kantell Juha, 040 553 8517, 
juha.kantell@gmail.com, ilmoittautumiset suoraan kouluttajalle, 
Osm. 0 €, sääntökirja omakustanteisesti. Kursseja pitävät: Harri 
Arola p. 0400 472 513 harria12 (at) gmail.com, Juha Kantell p. 
040 553 8517 juha.kantell (at) gmail.com, Jouko Korhonen p. 040 
359 0786 arosuo (at) luukku.com, Teuvo Korkalainen p. 050 370 
2424 tepi.korkalainen (at) hotmail.com. http://www.pohjois-
savonkennelpiiri.fi/ 
 
HIRV, KARH 
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-
alue, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin 
joht: Laukkanen Ari. Ilm. 1.-31.12.2019 Laukkanen Ari, 
0400170998, laukkalan@gmail.com, ilmoittautumiset suoraan 
kouluttajalle. Osm. 0€, sääntökirja omakustanteisesti. Kursseja 
pitävät: Jarno Heikkinen, p. 045 1132217, jarnoheikkinen2 (at) 
luukku.com, Lasse Heikkinen, p. 044 290 2457, lassemikael (at) 
gmail.com, Ari Laukkanen, p. 0400 170 998, laukkalan (at) 
gmail.com. www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 
 
LINT 
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta-
alue, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin 
joht: Korhonen Ari. Ilm. 1.-31.12.2019 Korhonen Ari, 044 542 
6232, ari.korhonen68@gmail.com, ilmoittautumiset suoraan 
kouluttajalle. Osm. 0€, sääntökirja omakustanteisesti. 
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi  

 
  

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
http://www.koillis-savonkennelkerho.fi/
mailto:risto.kuivalainen@gmail.com
http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/
mailto:risto.kuivalainen@gmail.com
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/
mailto:ari.korhonen68@gmail.com
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/


 

 

KOETOIMITSIJAN LAJIKOULUTUS 
 

Kurssille pääsemiseksi vaaditaan Kennelliiton 
jäsenyys sekä yhdistyksen kirjallinen puolto. Kurssi 
toteutuu, jos ilmoittautumisia on vähintään viisi.  
 

AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ 
4.8.2020 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-
Savon Ajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 
6.4.-3.8.2020 Kuivalainen Risto, 0400 916 731, 
risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Sääntökirja 
omakustanteinen.  www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi 
 

 
 

Kasvattajan peruskurssi on siirretty! Uusi aika on 15.-16.8.2020  
 

15.-16.8.2020 Suonenjoki, Vanha Maamies, Jalkalantie 160, 77600 Suonenjoki, kurssille otetaan 45 

henkilöä. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin johtaa Tiina Paananen Ilm. 10.4.-15.7.2020 

Paananen Tiina, tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi, Osm. 80 € tili FI03 5482 3720 0031 85, 

Ilmoittautuminen vain sähköisesti Omakoira-järjestelmän kautta, ilmoittautumislinkki aukeaa, 

kun ilmoittautumisaika alkaa. Järjestelmä näyttää vapaat kurssipaikat. Ilmoittautumisen jälkeen kuitti 

maksusta sähköpostilla tiina.paananen@pohjois-savonkennelpiiri.fi. Ilmoittautuminen on sitova eikä 

maksua palauteta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista. 

Jos olit ilmoittautunut kasvattajan peruskurssille 6.-7.6.2020. Ilmoittautumisesi siirtyy automaattisesti 

15.-.16.8.2020, Mikäli tämä uusi kurssiajankohta ei sinulle sovi ja olet jo maksanut kurssimaksun, se 

palautetaan sinulle. Ota siinä tapauksessa yhteyttä kennelpiirimme rahastonhoitajaan Sari 

Vähäkoskeen, sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi. 

Myös kasvattajan jatkokoulutus sekä koetoimitsijakoulutus  

ovat tarkoitus pitää Pohjois-Savossa vielä tänä vuonna! 

 

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. 
 
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 
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. Sawo Show 2022 mukaan lähtijät ilmoittautuvat tänä vuonna. 
  

mailto:sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu


 

 

AJANKOHTAISIA ASIOITA 
 

Kokeen siirtäminen ja peruminen 
 
Merkinnän kokeen siirtämisestä tai perumisesta voi tehdä ainoastaan kennelpiirin edustaja, joka 

Pohjois-Savon kennelpiirissä on piirisihteeri. 

 

Alkuperäinen anomus jää Siirretty–tilaan ja anomuksesta muodostuu kopio uudelle päivämäärälle. 

Mikäli anomus oli jo hyväksytty, säilyy se edelleen hyväksyttynä. Koe voi siirtyä myös toisen 

kennelpiirin alueelle. Molemmat tapahtumat näkyvät koekalenterissa. 

 

Kun anomus peruutetaan, se siirtyy tilaan Peruutettu, ja se näkyy koekalenterissa. Mikäli koetta 

halutaan anoa uudelleen, tehdään sitä varten uusi koeanomus. 

 
 

 
 

ENNAKKOTIETOA Kokokauden kokeisiin sähköinen ilmoittautuminen 

Kokokaudenkokeiden ilmoittautumislinkki otetaan AJOK, DRAJ, HIRV, HIRV-J, 

KARH, KEAJ, LINT, VAHI käyttöön 20.8.2020 alkaen.  

Muistakaa aina olla yhteydessä myös vastaanottavaan ylituomariin piirissä 
annettujen ohjeiden mukaisesti 

Linkki löytyy: https://koiratietokanta.fi/pitkakoe  

https://koiratietokanta.fi/pitkakoe


 

 

Sähköinen eläinlääkäritodistus on otettu käyttöön 1.4. http://www.kennelliitto.fi 

 
Kennelliitto ottaa 1.4.2020 alkaen käyttöön sähköisen eläinlääkärintodistuksen, joka korvaa nykyisen 

eläinlääkintälomakkeen. Nykyinen eläinlääkintälomake poistuu kokonaan käytöstä 31.8.2020. 

Eläinlääkärintodistusta voidaan käyttää niiden vikojen todentamiseen, jotka ovat pääasiassa 

tapaturman tai sairauden aiheuttamia, ja voivat vaikuttaa koiran käyttöön tai arvosteluun kaikissa 

Kennelliittoon rekisteröidyille koirille järjestettävissä tilaisuuksissa. Todistusta käytetään myös yli 

kahdeksan vuoden iässä astutettavan nartun terveydentilan tarkistukseen. 

Omakoira-palvelusta tulostettu eläinlääkärintodistus on kelpoinen, kun eläinlääkäri on allekirjoittanut 

sen ja laittanut siihen leimansa. Lomaketta ei enää tarvitse lähettää Kennelliittoon vahvistettavaksi. 

Koiran omistaja tekee Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa ennakkolähetteen 

sähköisestä eläinlääkärintodistuksesta ja maksaa lähetemaksun. Eläinlääkäri tallentaa omistajan 

kertomuksen ja omat merkintänsä Omakoira-palveluun. Kun maksu on kirjautunut Kennelliiton tilille, 

voi eläinlääkäri tulostaa ja allekirjoittaa todistuksen. 

Ennakkoon tilattu eläinlääkärintodistus on omistajalle huomattavasti edullisempi kuin 

eläinlääkäriasemalla tehtynä. Sen hinta on 12 euroa. Jos koiran omistaja ei ole tilannut sähköisen 

eläinlääkärintodistuksen lähetettä ennakkoon, on todistuksen hinta 25 euroa. 

 

GMAIL luokittelee Kennelpiirin sähköposteja roskaposteiksi 

Kennelpiirin sähköposteja ohjautuu gmail osoitteissa suoraan roskapostiksi. Henkilöt, joilla on gmail -

loppuinen sähköpostiosoite, käykää kurkkaamassa roskapostilaatikko, ja tarvittaessa merkitkää 

kennelpiiristä tulleet postit turvalliseksi. Näin saadaan asia korjattua. K I I T O S !  

 

Linkkejä Kennelliiton ohjeisiin ja sääntöihin 

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/saannot-ja-ohjeet# https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koetulosten-tallentaminen-
sahkoisesti-omakoira-palvelussa 

 
 

http://www.kennelliitto.fi/
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https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koetulosten-tallentaminen-sahkoisesti-omakoira-palvelussa
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/saannot-ja-ohjeet


 

 

KV-kokeiden määrä vuosittain   www.kennelliitto.fi 

 

Kennelliiton uudet säännöt vaikuttavat myös jäsenyhdistyksiin 

 

Kennelliiton tämän vuoden alussa voimaan tulleet uudet säännöt vaikuttavat myös jäsenyhdistyksiin. 

Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja rotuyhdistyksen ohjesäännöt on uusittava. Lisäksi rotukerhoille ja 

lajiliitoille on laadittava mallisääntö. 

Kennelliiton uusien sääntöjen myötä rotua harrastavista yhdistyksistä tuli rotuyhdistyksiä. Entisistä 

rotuyhdistyksistä puolestaan tuli rotukerhoja ja entisistä kennelyhdistyksistä harrastusyhdistyksiä. 

Kennelliiton kurinpitolautakunnan nimi muuttui eettiseksi lautakunnaksi. 

Kennelliitto on asettanut työryhmän laatimaan esitykset uusiksi ohjesäännöiksi. Samalla valmistellaan 

myös esitys uudesta lajiliittojen ohjesäännöstä. Työryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Harri 

Lehkonen, valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen, toiminnanjohtaja Markku Mähönen ja lakimies 

Raisa Kiesi. Ohjesääntöesitykset tuodaan hallitukselle ja kennelpiirien, rotujärjestöjen, 

rotuyhdistysten ja lajiliittojen ohjesääntöesitykset edelleen valtuustolle päätettäviksi. 

 

Tietoa jäsenyhdistysten tehtävistä, Kennelliiton säännöt sekä rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten 

nykyiset ohjesäännöt löytyvät Kennelliiton verkkosivuilta. 

 

Lisätiedot: Harri Lehkonen, hallituksen puheenjohtaja 

puh. 050 329 2188, harri.lehkonen@kennelliitto.fi  

www.kennelliitto.fi


 

 

VIRTUAALINEN KOIRAN PÄIVÄ 
 

 

 

 

Tämänvuotisen koiranpäivän teema liittyi koiran luonteen ja 

käyttäytymisen teemavuoteen. Kaikki erilaisia, kaikki yhtä rakkaita -

teemalla haluamme viestittää, että kaikki koirat karvoihin katsomatta 

ansaitsevat yhtä paljon huolenpitoa ja rakkautta. Meidän tehtävämme 

on tarjota niille hyvä arki, jossa niiden tarpeet täyttyvät. 

Kennelpiirin Koiran Päivä tapahtuma oli suunniteltu pidettäväksi 

Nilsiässä, mutta se peruttiin vallitsevien koronaolosuhteiden takia.  

Kennelpiirin tiedotustoimikunta haastoi koiraharrastajat julkaisemaan 

söpöimpiä koirakuvia. Haasteen löydät kennelpiirin facebook-sivustolta 

”Virtuaalinen Koiran Päivä 24.4.2020”. Vielä ennätätte mukaan, sillä 

15.5.eniten tykkäyksiä saanut koirakuva palkitaan pienellä herkulla. 



 

 

JORMA KERKÄN LUONNELUENNOLLA 
 

Suomen Kennelliitto on vuodesta 2014 alkaen nostanut eri teeman avulla vuosittain 

esille erilaisia koiriin ja koiratoimintaan liittyviä osa-alueita. Suomen Kennelliiton 

teemavuosi 2020 on koiran luonne ja käyttäytyminen. Tämä teema on otettu osaksi 

myös Pohjois-Savon Kennelpiirin toimintaa. 

 

Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki Savolainen avasi ja toivotti tervetulleeksi innokkaat kuulijat. Kennelpiirin vuoden 2020 
teemana oli ”koiran luonne ja käyttäytyminen”. Piirin järjestämään koulutuksiin osallistui yli 200 henkilöä.  

 

Pohjois-Savon Kennelpiirissä teemavuosi avattiin 12.2.2020 olleella luennolla ”koiran luonne ja 

käyttäytyminen”. Luennon piti arvostettu, ja yksi Suomen kokeneimmista luonnetestituomareista, 

Jorma Kerkkä, joka toimii myös MH-luonnetestikuvaajana ja Suomen Kennelliiton 

luonnetoimikunnassa. Tämä 12.2.2020 ollut luento osoittautui niin suosituksi, että kaikki 100 paikkaa 

täyttyivät innokkaista kuuntelijoista. Kennelpiiri järjesti luennon uusintana 10.3.2020, jolloin saatiin 

myös tupa täyteen.  



 

 

 

Kouluttajamme on oman piirin miehiä, Jorma Kerkkä on tunnettu luonnetestituomari, MH-luonnetestikuvaaja sekä toiminut 
Suomen Kennelliiton luonnetoimikunnan jäsenenä.  

 

Luennolla tutustuttiin koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen sekä siihen, miten näitä ominaisuuksia 

testataan. Jorma Kerkkä kertoi myös koiran ilmeiden ja eleiden merkityksestä ja niiden 

tulkitsemisesta. 

Alkuun käytiin läpi ongelmatilanteiden syntymistä 

Luennon aluksi Jorma Kerkkä totesi, että ongelmatilanteita syntyy siitä, kun ihmiset antavat koiralle 

väärään aikaan vääriä signaaleja. Hän myös totesi johdantona luonteisiin, että ei ole olemassa vielä 

yhteistä sanakirjaa koiramaailmassa missä kaikki ymmärtäisivät asian samalla tavalla. Esim. kiva 

luonteeltaan; mitä se tarkoittaa kenellekin? Ja aika moni meistä on varmasti kuullut koiranomistajien 

suusta näitä tyypillisiä kommentteja ”ei tällä rodulla ole mitään ongelmia luonteiden kanssa, nämä 

eivät vain tykkää….” tai ”ei se ole arka, se on vain pidättyväinen/ei tykkää vieraista”.  

Miettiessään yleisimpiä luonteen arviointimenetelmiä, nimesi Kerkkä juuri kasvattajan ja omistajan 

arviot eräiksi yleisimmistä menetelmistä.  Jorma Kerkkä otti esille myös sen, että miten 

koiranäyttelyissä ovat ulkomuototuomarit saattaneet aikanaan arvioida koirasta, että hyvä luonne. 



 

 

Siinä ajassa, missä ulkomuototuomarit tutkivat koiraa, eivät he pysty sanomaan mitään luonteesta. 

Nykyisin arvostelulomakkeessa puhutaankin käsiteltävissä, väistää jne.  

Näiden arviointimenetelmien yhteydessä Jorma Kerkkä pohti myös, että mitä luonnetestin pisteet 

kertovat koiran luonteesta, ja mitä luonteella oikein tarkoitetaan.   

 

Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat  

perinnölliset taipumukset, kokemukset ja opitut asiat 

Kerkkä oli tutkinut wikipediasta, että sen mukaan koiran luonne koostuu useasta mitattavissa 

olevasta ominaisuudesta, ja ominaisuudet ilmenevät koiran käyttäytymisenä eri tilanteissa. 

Käsitteiden luonne ja käyttäytyminen välisen eron ymmärtäminen onkin Kerkän mukaan tärkeää.  

Jorma Kerkkä kertoi, että koiran käyttäytymiseen vaikuttavat perinnölliset taipumukset, kokemukset ja 

opitut asiat. Koiran käyttäytyminen on seurausta ympäristövaikutusten muokkaamasta perinnöllisestä 

taipumuksesta, ja se muodostuu reaktiosta tai reaktion puutteesta johonkin ärsykkeeseen. Kerkän 

mukaan koiran käyttäytyminen on sidoksissa koiran vietteihin ja vaistoihin sekä opittuun 

käyttäytymiseen. Siihen vaikuttavat geenit, ympäristön vaikutukset, oppiminen, emän antama malli 

jne. Kerkkä mainitsi, että ympäristön vaikutukset alkavat jo kohdussa ja koiran ensimmäisillä 

elinviikoilla on suuri merkitys sen myöhempään käyttäytymiseen. 

Koiran luonteesta on taas mahdollista saada viitteitä havainnoimalla koiran käyttäytymistä eri 

tilanteissa. Luonteessa puhutaankin koiran taipumuksista käyttäytyä eri tavalla eri tilanteissa. On 

tärkeää tuntea myös rodun historia, sillä jokaisen koiran on sovittava käyttötarkoitukseensa, ja 

rotukohtaiset erot luonteessa ovat siksi perusteluja. Kerkkä korosti, että koiran luonne on oikea, jos 

se on suhteessa käyttötarkoitukseensa.  

 

Koiran luonnetta on tutkittu paljon maailmalla 

Jorma Kerkkä kävi läpi myös muutamia luonteesta tehtyjä tutkimuksia. Yhdysvalloissa oli tutkittu, että 

vahvimmin perityviä ominaisuuksia olivat koulutettavuus, vieraisiin suuntautuva aggressiivisuus, 

takaa-ajo, kiintymys, huomiohakuisuus jne. Lisäksi oli toisessa tutkimuksessa todettu, että pienikoiset 

koirarodut olivat keskimääräisiä aggressiivisempia, vaikka yleensä dobermanneja ja 

saksanpaimenkoiria pidetään keskimääräisiä vihamielisempinä vieraita kohtaan. Kerkkä kertoi 

kuitenkin havainneensa luonnetesteissä, että ei näissä roduissa ole näkynyt aggressiivisuutta vaan 

testeissä näkyi paljon pidättyväisyyttä ja myös pelkääviä koiria. Vähiten hyökkääviä olivat kultaiset 

noutajat, bulldoggit ja siperianhuskyt.  



 

 

Kiintymys laumaan, sosiaalisuus ja arvojärjestys 

Luennon aikana Jorma Kerkkä otti myös esille koiran ja suden yhtäläisyyksiä, kuten sosiaalisuuden ja 

kiintymyksen laumaan, arvojärjestyksen laumassa ja sen, että molemmat viestivät eleiden, ilmeiden, 

äänien, ruumiin ja hännän asennon jne avulla. Milloin sitten koira tai susi puree lajitoveriaan? Kerkkä 

sanoi, että silloin kun taistellaan arvojärjestyksestä, tapellaan saaliista tai puolustetaan reviiriä, 

laumaa tai itseään. Ja jalostuksen myötä koiran puremisenesto on omassa laumassa joissakin 

tilanteissa heikompi kuin sudella.  

Kerkkä pitikin tärkeänä, että laumaelämässä on hyvä yhteistyö & turvallisuus, ja koira tietää 

asemansa suhteessa muihin. Arvojärjestys onkin koko sosiaalisen elämän perusta. Kerkkä korosti, 

että laumaelämä ei perustu aggressiivisuuteen vaan positiivisuuteen ja positiiviset tunteet, kuten 

kiintymys, huolenpito ja turvallisuus ovat tärkeitä.  

 

Kehon kieli ilmaisee hallitsevuutta ja alistamista 

Jorma Kerkän luennolla käsiteltiin myös koiran kieltä. Suurin osa koiran kehon kielestä ilmaisee 

hallitsevuutta ja alistamista. Koiran eri ilmeillä ja eleillä on tarkoitus korvata tappelut: toisen on 

osattava uhata ja toisen on osattava antaa periksi. Tässä yhteydessä Jorma Kerkkä muistuttikin, että 

koirat tarkkailevat myös meidän kehomme kieltä ja lukevat koko ajan ihmistä. Myös äänet auttavat 

koirien ruumiinkieltä ilmaisemaan selvästi mitä koira tahtoo, ja koiralla on erityyppisiä ääniä. 

Esimerkiksi haukkuminen voi olla varoitus tai iloinen leikkiin kutsu. Kerkkä kertoi, että haukku, joka ei 

ole uhkaava eikä varoittava, on yleensä soinnukkaampi. Samalla hän kertoi, miksi koira ulvoo, kun se 

jää yksin. Ulvomisella koira pitää siis lauman koossa eli koira ulvoo yksin jäätyään laumansa perään. 

Ulvominen on vaistonvaraista toimintaa. 

Tämä kehonkielen aihe kirvoitti paljon keskustelua luennoilla. Monilla oli paljon esimerkkejä oman 

koiransa käytöksestä eri kohtaamistilanteissa. Jorma Kerkkä summasi tässä yhteydessä hienosti, 

että eiväthän kaikki ihmisetkään pidä toisistaan, mutta on opittava sietämään toisia ihmisiä. Sama 

pätee myös koiriin; on opittava sietämään toisia koiria. 

Jorma Kerkkä puhui myös dominanssin käsitteestä eli hallitsevuudesta. Hän muistutti, että 

dominanssi ei ole sama kuin aggressiiviuus. Dominoiva koira on varma ja hyökkää yleensä 

ainoastaan, jos toinen koira ei alistu. Kerkkä kertoi, että samassa taloudessa elävien koirien väliset 

dominanssitaistelut eivät yleensä rajoitu yhteen kertaan, ellei arvojärjestys ratkea. Ihmisen 

laumanjohtajan tulisi edistää dominanssia, ei tukea heikompaa. Kerkkä kertoi myös, että dominoiva 

koira kokee usein olevansa esimerkiksi osan perheenjänistä yläpuolella.  



 

 

Aggressiot heräävät, jos koiralta yritetään riistää jotain sille tärkeää, esim. ruokakuppi. Tällainen koira 

kokee henkisenä loukkauksena esimerkiksi käskyttämisen, ja tottelee hitaasti, jos lainkaan. 

 

Tervehtimisrituaaleihin ei kuulu juosta suin päin toisen luo 

Tässä yhteydessä Kerkkä otti esille myös tervehtimisrituaalit. Koiramaailmassa ei nimittäin juosta 

suin päin toisen luo vaan tervehtimiseen kuuluu, että toista lähestytään varovaisesti, katsekontaktia 

vältellen ja häntää heiluttaen ystävällisen asenteen korostamiseksi. Tämän takia koira voi kokea 

suoraan kovalla vauhdilla tuntematonta koiraa kohti lähestyvän ihmisen uhkana tai hyökkäyksenä. 

Kerkkä neuvoikin, että koiraa lähestyttäessä pitäisi kävellä hieman sivuun eikä tuijottaa koiraa 

suoraan silmiin. Koiran pitäisi antaa haistella ensiksi ennen kuin koskettaa koiraa.  

 

Luonnetesti vai MH-luonnekuvaus 

Luonnetestien ja MH-luonnekuvauksen asiantuntijana Jorma Kerkkä kävi luennolla läpi myös näitä ja 

vertasi niitä toisiinsa. Hän kertoi, että molemmilla tavoilla tulevat samat koiran ominaisuudet ilmi, 

mutta testit tehdään eri tavalla ja eri nimikkeillä. Luonnetesti on vanhempi, ja siinä koira on 

kytkettynä. MH-luonnekuvauksessa koira lasketaan vapaaksi lukuun ottamatta yhtä osiota.  

Molemmista saadaan tärkeää tietoa mm. sosiaalisuudesta, leikkisyydestä, rohkeudesta, 

aggressiivisuudesta ja hermorakenteesta. Mutta dominoivalle käyttäytymiselle ei ole kummassakaan 

menetelmässä selkeää arviointikeinoa.  

Yhteenvetona Jorma Kerkkä toi esille, että luonneominaisuudet ovat monen geenin aikaansaamia ja 

oppimisella on suuri vaikutus käyttäytymiseen. Koirien luonnetta on mahdotonta arvioida, ellei niitä 

testata yhteismitallisesti jotenkin. Tässäkin arvioinnin ja arviointiperusteiden yhdenmukaisuus on 

kaikista tärkeintä. Koiran luonteeseen voi vaikuttaa jalostusvalinnoilla ja ympäristötekijöiden 

muokkaamisella. Kerkkä totesi, pitäisi kaikkien koirien jalostustavoitteena olla selviytyminen 

arkielämässä esim. ääniarkuus, erilaiset tilat jne. Tässä yhteydessä Kerkkä mainitsi, että on todettu, 

että koirien jokapäiväisessä elämässä ilmenevillä aggressioon, pelkoon ja sosiaalisuuteen liittyvillä 

ominaisuuksilla on selvä perinnöllinen tausta. 

Jorma Kerkän luento oli hyvin mielenkiintoinen, asiantunteva ja monipuolisesti 

koiran luonnetta ja käyttäytymistä käsittelevä. Luonnolta poistui hyvin tyytyväisiä 

kuuntelijoita. Järjestäjätkin kiittävät Jormaa luennosta! 

     Teksti ja kuvat: Sari Holopainen  



 

 

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. 

Toimintakeskusta hoitaa Haakahus-tiimi, jonka vetäjä on Janne Ryhänen, 

janne.ryhanen@hotmail.com p. 040 714 9491. 

Käyttökorvaus 

 Lyhyet kokoukset, enintään 3 tuntia  veloitus on 30 € 

 Pidemmät kokoukset yli 3 tuntia   veloitus on 60 €  

Tilavarauksia 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. 
maalarinteipillä tai lapulla ja mainitse näistä myös 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.  
 



 

 

KOIRANÄYTTELYVUOSI 2020 
 

• Suomen Kennelliiton näyttelykalenterit 

• Tapahtumakalenteri 2020 

 

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

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

 
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


 

 

NUORTEN  

KOIRALEIRI 

 

 
 
on siirretty  
koronaepidemian  
vuoksi pidettäväksi 
ensi kesään. 
 

Pahoitellen ☹ 

Leiritoimikunta 
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