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Pohjois-Savon Kennelpiiri järjestää yhdessä Pohjois-Savon 

Ajokoirayhdistyksen kanssa koiraleirin pohjoissavolaisille tytöille ja 

pojille Siilinjärvellä Punttisilimässä. Leirille ovat tervetulleet kaikki  

10 - 15 -vuotiaat tytöt ja pojat, jotka ovat kiinnostuneita koirista.  

Leirin aikana tutustutaan ja harrastetaan erilaisia koirajuttuja. Leiri on 

jatkoa viime kesänä pidetylle leirille. Leirin suojelijana toimii  

Suomen Kennelliitosta Kimmo Nokelainen.  
 

 

eirille ovat tervetulleita kaikki nuoret riippumatta 

siitä tuoko leirille oman koiran vai ei. Leiriläisille, 

joilla ei ole omaa koiraa järjestetään järjestäjien 

toimesta leirikoiria, mm. Pohjois-Savon alueen 

kaverikoirakot ovat luvanneet tulla paikanpäälle tätä 

tehtävää hoitamaan. Oman koiran voi halukkaat ottaa 

leirille mukaan, Vanhempien tulee kuitenkin pohtia 

koiraa luovuttaessaan, että koira on leirille sopiva ja 

nuoren hallittavissa kaikissa tilanteissa. 

 

eirille tulevilla koirilla tulee olla mukanaan oma 

metallihäkki ja hyvä peti siihen, koirat nukkuvat ja 

viettävät tilapäisesti aikaa häkeissä silloin, kun 

leiriläisillä on muuta ohjelmaa. Koirilla tulee olla 

rokotukset voimassa, rokotustodistukset otetaan 

leirille mukaan, koska ne tarkastetaan leirille 

ilmoittautumisen yhteydessä. Mukaan tulee ottaa 

omat koiranmuonat, sillä leirillä ei ole saatavana 

koiranruokaa. Leiriläiset hoitavat omat koiransa koko 

leirin ajan. Koiralle tulee ottaa mukaan kaulapanta, 

ruokakupit sekä sopiva talutushihna kenttäkoulutuksia 

varten sekä muutkin tarvittavat koiran hoitovälineet.  

 

hjelma on aikataulutettu, osan ajasta olemme 

kentällä käytännönharjoituksissa ja osan ajasta 

sisätiloissa opiskelemassa. Päiväohjelma on tauotettu 

siten, että vapaata aikaa jää nuorille myös koiriensa 

hoitamiseen sekä ruokailuun. Joka ilta on mahdollisuus 

saunomiseen ja valvottuun uimiseen. Huoltajilta 

pyydetään myös kirjallinen nuoren kuvan julkaisulupa, 

kuvia päivitämme pitkin leiriä leirin facebook-sivuille, 

josta huoltajat voivat seurata meidän tekemisiä. Kuvia 

käytetään myös leiriaiheisiin julkaisuihimme.  

Leirivarustus:  
Sopiva leirivarustus on tärkeää huomioida viileiden 

iltojen, sateisten/helteisten päivien varalle. Leirille 

tulee ottaa mukaan omat liinavaatteet (lakana, 

tyynyliina, pussilakana) tai makuupussi sekä omat 

saunomis- yms. henkilökohtaiset tavarat, mm. 

pyyheliina ja hammasharja. Leiriläiset voivat ottaa 

pienen määrän käteistä rahaa mukaansa kioskiostoksia 

varten. Kioski on avoinna hetken joka päivä illallisen 

jälkeen. 

 

Täysihoito: 
Järjestämme leiriläisille ruokailut kaikkina päivinä 

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

majoitumme mökkeihin, joihin tytöille ja pojille on 

varattu omat tuvat. Leiriläiset ovat vakuutettu 

järjestäjien toimesta. 

 

Leiripaikan osoite  

Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys, Punttisilimä, 

Marjomäentie 312, Kuuslahti (Siilinjärvi)  
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Leirimaksut:  
Leiristä peritään osallistumismaksu 80€ (ma-to), jolla 

katetaan aiheutuneet toimintakulut. Maksu tulee 

maksaa viimeistään 26.6.2017 tilille: Pohjois-Savon 

Kennelpiiri FI03 5482 3720 0031 85, lisätietoihin 

merkitään tieto: Nuortenleiri ja osallistujan nimi. 

Maksukuitit esitetään leirille ilmoittautumisen 

yhteydessä.  

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Tiedustelut klo 16. jälkeen Milla Veikkolainen  

p. 050 571 5332 tai Eija Airaksinen p. 0400 600 034.  

Leiri sai suuren suosion ja se täyttyi ennätysajassa. 

Ilmoittautumistiedustelut sekä 

kämppäkaveritoivomukset Eijalta sähköpostilla 

sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

 
 

 
 

 
Ilmoittautumistiedot:  

• leiriläisen nimi ja ikä 

• kotiosoite 

• huoltajan nimi ja puhelinnumero 

• mahdollinen erikoisruokavalio 

• sairaudet, jotka pitää huomioida leirillä 

• koiran tiedot (rotu, ikä, haasteet ym.)  

• tarve leirikoiralle 

• leiriläisen uimataito 

• kuvan julkaisulupa allekirjoitetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä 

 

Huoltajat ovat hoitaneet ilmoittamisen, siitä kiitos. 

Järjestäjien toimesta järjestämme tarvittavan 

valvonnan leirin ajaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

TERVETULOA, LEIRILLÄ NÄHDÄÄN! 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ja Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 

 

Leiristä enemmän: www.pohjois-savonkennelpiiri.fi => Nuorisoleiri 

Leiri facebookissa lähes reaaliajassa: https://www.facebook.com/nuorisoleiri2017/ 

Leiripaikasta enemmän: http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/etusivu 
 

Majoitusmökki, jossa on kaksi erillistä tupaa.  

  



Leiriohjelma 3.7. - 6.7.2017 
 
Maanantai 3.7. klo 11.00 alk. Leirille saapuminen, ilmoittaudutaan ja majoitutaan 

  Ruokailu 

klo 13.00 Leiri käynnistyy, Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki Savolaisen 

tervetulotoivotukset 

 Nuorisotoiminnan kouluttaja Milla Veikkolaisen info salissa  

tullaan kaikkien kanssa tutuiksi 

 klo 14.30 Välipala ja pieni huilitauko 

 klo 15.00 Suomen Kennelliiton tervehdys, leirinsuojelija, 

 nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Nokelainen 

 klo 15.30 Koirakierros, harjoitellaan kontaktin ottamista ja koiranhallintaa 

 klo 17.00 Ruokailu 

 klo 17.30 Kioski on auki 

 klo 18.00 Vesipelastustoiminta, VEPE-harjoitukset 

klo 19.00 Tyttöjen sauna ja uimista  

 Iltaohjelmaa 

 klo 20.30 Leirinuotio ja iltapala  

 klo 22.00  Hiljaisuus, kauniita unia! 

 

Tiistai 4.7. klo 7.30 Hyvää huomenta 

 klo 8.00 Aamujumppa ja aamupala 

 klo 9.00 Nuorisotoiminnan kouluttaja Milla Veikkolaisen info salissa  

  Koiranäyttelyt ja juniorhandlerinfo salissa 

  Näyttely- ja juniorhandlerharjoitukset kentällä 

 klo 11.00  Ruokailu 

 klo 12.00 Tutustutaan agilityn, rallytokon tai tokon salaiseen maailmaan 

klo 14.00 Välipala ja vapaata oleskelua 

 klo 15.00 Tutustutaan canigrossin ja valjakkourheiluun  

 klo 17.00 Ruokailu 

 klo 17.30 Kioski on auki 

 klo 18.00 Mäyräkoiraesittely 

 Makkarajuoksukilpailu 

klo 20.00 Tyttöjen sauna 

 klo 21.00 Iltapala 

 klo 22.00  Hiljaisuus ja kauniita unia! 

 

  



Keskiviikko 5.7. klo 7.30  Huomenta, hyvä päivä tänään! 

 klo 8.00 Aamujumppa ja aamupala 

 klo 9.00 Nuorisotoiminnan kouluttaja Milla Veikkolaisen info salissa 

 Harjoitellaan koirataitokilpailuntehtäviä tms. koirien kanssa 

klo 11.00  Ruokailu 

klo 12.00 Dogbic, jumppausta 

 klo 14.00 Välipala ja tauko  

 klo 15.00 Tutustutaan agilityn, rallytokon tai tokon salaiseen maailmaan 

 klo 17.00 Ruokailu 

 klo 17.30 Kioski on auki 

 klo 18.00 Koiran lihashuolto ja rentoutus –luento salissa 

 klo 19.00 Leirin 2017 juniorhandlerkilpailu 

  

klo 20.30 Tyttöjen sauna  

 klo 21.00 Iltapala ja skabailua 

 klo 23.00  Hiljaisuus ja hyvää yötä! 

 

Torstai 6.7.  klo 7.30 Huomenia! 

  klo 8.00 Aamujumppa, aamiainen ja yhdessäoloa 

  Pakkaillaan omat tavarat, mökkien siivoamista ja luovutus 

klo 9.30 Kokoonnutaan saliin tutustumaan oman Kennelpiirin 

nuorisotoimintaan kennelpiirin nuorisotoimikunnan kanssa 

 Leirin yhteenveto, leirin päättäminen ja palkintojen jako 

 klo 11.30 Ruokailu 

 klo 12.00 Kotimatkalle lähteminen 

 

 Kiitos kaikille leirille ilmoittautuneille jo etukäteen! 

Palautelaatikko on eteisessä, siihen voitte jättää ohjaajille suunnatut 

risut ja ruusut. Näiden pohjalta suunnitellaan tulevia leirejä! 

 

 

Kuvassa on leiripaikan päärakennus 
 

Järj: Pohjois-Savon Kennelpiiri ja Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys 


