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KOIRAHARRASTUS JA KORONA  
 

KOKEIDEN TURVALLISEEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ LISÄOHJEITA 
Kennelliitto 20.8.2020. Kokeissa noudatetaan THL:n ohjeita ja AVI:n määräyksiä.  

 

Nämä ohjeet on laadittu erityisesti syksyn metsästyskoirakokeita varten.  
• Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita.  

• Ulkomaalaisen ja suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on Kennelliiton alaisissa 

kokeissa noudatettava viranomaisten antamia karanteenisuosituksia ja -määräyksiä ennen 

kokeisiin osallistumista.  

• Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi 

tai koesuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita. 

• Kokeissa olisi hyvä kirjata ylös kaikki koepaikalla olevat ja kokeisiin osallistuvat henkilöt 

ja heidän puhelinnumeronsa. Nämä tiedot ovat koejärjestäjän vastuulla viranomaisille 

luovutettavaksi, mikäli joudutaan tekemään tartunnanjäljittämistä.  

• Ilmoittautumisen yhteydessä koejärjestäjän tulee muistuttaa koetoimintaan liittyvistä 

poikkeustoimista esim. turvavälit.  

• Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 

omalla vastuullaan.  

• Kokeen järjestäjä huolehtii, että kokeen keskuspaikalla on käsienpesumahdollisuus, ja 

että paikalla on käsidesiä saatavilla.  

• Koejärjestelyt voidaan järjestää ilman aamupalaa ja ruokailua (omin eväin).  

• Koepaikalla järjestettävässä ruokailussa huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. 

Tarvittaessa käytetään porrastusta ruokailun järjestämisessä.  

• Ylituomaripuhuttelu ja koesuorituksen purku tulisi järjestää sellaisessa tilassa, jossa 

voidaan pitää turvavälit.  

• Tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikan yhteisissä tiloissa pyritään välttämään. 

• Suositellaan, että ryhmän jäsenet liikkuvat omilla autoilla, jos käytetään yhteistä 

kulkuneuvoa, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.  

• Maastotuomarien ei välttämättä tarvitse saapua keskuspaikalle paikalle ennen ja jälkeen 

kokeen, maastotuomarin tulee kuitenkin olla tavoitettavissa kokeen purkutilaisuuden 

aikana.  

• Ryhmätuomari tarkastaa palkintotuomarin jäsenyyden ennen koiran irtilaskua.  

• Kokeen päätöstilaisuutta ja palkintojen jakoa ei tarvitse järjestää.  

• Järjestettävissä arvokokeissa voidaan poiketa totutuista ja ohjeissa mainituista 

käytännöistä esimerkiksi kutsuvieraiden ja juhlaillallisen osalta, mikäli paikka tai olosuhteet 

niin edellyttävät.  

• Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa 

pandemiatilanteen vuoksi ilman seuraamuksia.  

• Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen ilman erityistä syytä määritellyn 

ilmoittautumisajan puitteissa. 



 

 

KORONAPANDEMIA RAJOITTAA JÄLLEEN KOIRAHARRASTAMISTA: 
KENNELLIITTO PERUI KAIKKI SYKSYN OMAT TAPAHTUMANSA 
 

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 20.8.2020 perua kaikki tapahtumansa 

tältä syksyltä. Tämän vuoden Voittaja-näyttelyt ja Koiramessut siirtyvät ensi 

vuoden maaliskuulle. 

 

Kaikki Kennelliiton itse järjestämät tapahtumat, mukaan lukien kansainväliset arvo-ottelut 

(MM- ja EM-kilpailut) sekä pohjoismaiset maaottelut ja mestaruuskilpailut, on peruttu vuoden 

2020 loppuun asti. Kennelliitto ei lähetä edustusjoukkueita kansanvälisiin arvo-otteluihin ja -

kilpailuihin (MM- ja EM-kilpailut) eikä pohjoismaisiin maaotteluihin tai mestaruuskilpailuihin. 

 

Päätös tapahtumien perumisesta ei koske Kennelliiton jäsenyhdistyksiä.  

Kennelpiirit, rotujärjestöt sekä muut jäsenyhdistykset päättävät itse, järjestävätkö ne omia 

tapahtumia. Jäsenyhdistykset voivat järjestää omia kokeita, kilpailuja, testejä ja näyttelyitä, 

kuten esimerkiksi SM-kilpailuja, rotumestaruusotteluita, piirinmestaruuskilpailuja, 

erikoisnäyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia kuten suomenajokoirien Kilpa-ottelu, 

suomenpystykorvien Haukku-ottelu ja karjalankarhukoirien Hirvenhaukut-ottelu.  

 

Viranomaisten antamia karanteenisuosituksia on noudatettava 

Kennelliitto noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

aluehallintovirastojen linjauksia ja ohjeistaa myös jäsenyhdistyksiään toimimaan näin. 

 

• Ulkomaalaisen ja ulkomailta saapuvan suomalaisen on noudatettava Kennelliiton 

alaisissa kokeissa, kilpailuissa ja testeissä viranomaisten antamia 

karanteenisuosituksia ja -määräyksiä ennen kokeisiin osallistumista. 

 

• Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa 

ilman seuraamuksia 31.3.2021 saakka. Mahdollisista jo syntyneistä kustannuksista 

tulee sopia tapahtuman järjestäjän kanssa. 

 

Koiramessut järjestetään maaliskuussa 2021 

Tämän vuoden Koiramessut ja Voittaja-näyttelyt siirretään järjestettäviksi 6.-7.3.2021. 

Samalle viikonlopulle jo myönnetyille näyttelyille annetaan mahdollisuus siirtää näyttelynsä 

toiseen ajankohtaan tai pitää se samanaikaisesti. Näyttelyiden siirroista päättää näyttely- ja 

ulkomuototuomaritoimikunta. 

 

Sisänäyttelykaudella 1.10.2020-30.4.2021 järjestettävissä näyttelyissä voidaan rajoittaa 

näyttelyn päiväkohtaista koiramäärää, jotta näyttely voidaan järjestää viranomaismääräysten 

mukaisesti. 

 



 

 

Näyttelynjärjestäjät voivat halutessaan siirtää tai perua 1.1.-31.3.2021 järjestettävän näyttelyn 

viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttelyn järjestämisajankohtaa. Siirretty näyttely on 

järjestettävä viimeistään 31.5.2021. Ulkonäyttelykausi alkaa ensi vuonna poikkeuksellisesti jo 1.4. 

 

Kennelpiirien järjestämien kurssien anomisaikoja lyhennetään  

Kennelpiireissä järjestettävien kurssien anomisaikoja lyhennetään vuoden 2020 osalta 

neljästä kuukaudesta yhteen kuukauteen. Poikkeuksellisesti näitä kursseja ei tarvitse 

ilmoittaa Koiramme-lehdessä.  

 

Lisätiedot: 

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

• Näyttely- ja ulkomuototuomaritmk:n pj. Kimmo Mustonen, kimmo.mustonen@kennelliitto.fi, puh. 0400 914 423 

• Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, esa.kukkonen@kennelliitto.fi, puh. 044 364 2271 

 

 

POHJOIS-SAVON KENNELPIIRIN ALUEEN KOIRATAPAHTUMAT: 
Kennelliiton hallitus on tarkistanut ohjeensa 22.8.2020 koskien koiraharrastusta ja syksyn 

metsästyskoirakokeita. Myös Pohjois-Savon Kennelpiirissä noudatetaan näitä samoja ohjeita. 

Pohjois-Savon Kennelpiirin myöntämissä kokeissa ja koulutuksissa tulee järjestäjän tarkoin 

huolehtia Kennelliiton antamista ohjeista, kokeisiin ei tule päästää flunssaisia tai 

ulkomaalaisia henkilöitä, eikä ulkomailta Suomeen saapuvia suomalaisia, jos heillä ei täyty  

14 vrk karanteeniaika. Huolehditaan tarkoin myös käsien pesusta ja käsidesin käytöstä, 

desifioinneista, turvaväleistä, ruokailutilaisuuksista, ylituomaripuhutteluista, maastokorttien 

luovuttamisesta siten, maastoihin matkustamisesta, että ei yleistä turvallisuutta vaaranneta.  

Pohjois-Savon missään koiratapahtumassa, ei kätellä eikä halailla. Kannetaan yhdessä 

kortemme kekoon, jotta voimme jokainen järjestää tapahtumamme, kokeemme, kilpailumme 

ja näyttelymme suunnitellulla tavalla. Jos epäkohtia ilmenee, joutuu piirihallitus miettimään 

ao. tapahtumien rajoittamista. Tätä emme varmasti kukaan halua.  
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KAVERI- JA LUKUKOIRATOIMINTA 
POHJOIS-SAVOSSA 
 

Koronapandemiatilanne vaikuttaa myös Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoimintaan. 

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 31.8., että kaveri- ja lukukoiratoiminta 

keskeytetään kaikilta osin 1.9. alkaen loppuvuodeksi. Etälukukoiratoimintaa voidaan 

jatkaa keväällä 2020 annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

- Kaveri- ja lukukoiratoiminnassa tavoitetaan vuosittain toistasataa tuhatta ihmistä. Joukossa 

on myös riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Siksi on parasta, että keskeytämme toiminnan, 

kunnes koronatilanne paranee, sanoo Kennelliiton kaverikoiratyöryhmän puheenjohtaja Vesa 

Lehtonen. 

Loka-marraskuun vaihteen kaverikoiraseminaari, lokakuun lukukoiraseminaari, marraskuun 

kaverikoiravastaavien koulutus, kaikki syksyn kaverikoira- ja lukukoirakurssit, kaverikoirien 

palkitsemiset sekä kaveri- ja lukukoiravierailut on peruttu. 

Kennelliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja 

terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen linjauksia 

toiminnassaan. 

Lisätiedot: Kaveri- ja lukukoiratyöryhmän puheenjohtaja Vesa Lehtonen, 

vesa.lehtonen@kennelliitto.fi, puh. 050 599 9838 

 

 

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta 
Pohjois-Savon kennelpiirissä 2020 
 

Kennelliiton kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jossa koiran avulla tuodaan iloa 

ja elämyksiä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitämiseen. Kaverikoiranohjaajat 

vierailevat koirineen eri kohderyhmien luona kuten lasten, kehitysvammaisten luona. Vierailukohteet 

voivat olla päiväkodit, erilaiset asumisyksiköt, vanhusten palvelutalot, koulut sekä päiväkodit, 

mielenterveyskuntoutujat, sairaalat, vanhusten päivätoiminnat. Kutsuttaessa osallistumme erilaisiin 

tapahtumiin koko piirin alueella. Viime vuonna oli kaverikoirilla asiakaskohtaamisia Pohjois-Savossa 

yli 20.000! Kennelliiton kaverikoirat tunnistetaan työasusta eli oranssista kaverikoirahuivista ja ohjaaja 

Kaverikoiraliivistä ja koiranohjaajan nimikyltistä. Kaverikoiratoiminnassa on yli 1600 koirakkoa eri 

puolilla maata ja toiminta on jatkuvassa kasvussa. 

 

Koiran tulee olla terve, 2 vuotta täyttänyt ja nauttia vieraiden ihmisten kohtaamisesta. Koiran on myös 

tultava toimeen myös muiden koirien kanssa. Omistajan tunnettava koiransa ja sen tausta pennusta 

asti. Kaverikoirat ovat tavallisia kotikoiria ja niiden omistajat vapaaehtoisia maallikkoja. Kaverikoira 

toiminnassa ei ole kyse ammattimaisesta terapiasta, vaan toiminnan tavoite ihmisten ilahduttaminen 

mailto:vesa.lehtonen@kennelliitto.fi


 

 

ja arjen piristäminen. Koiran tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX tunnistusmerkittynä. 

Kaverikoiranohjaajan tulee olla täysi-ikäinen, hallittava koiransa kaikissa tilanteissa ja osattava 

ennakoida sen käytöstä. Kaverikoira vierailut tapahtuvat pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Kaverikoira toiminta aloitettiin alueellamme vuonna 2005 
Pohjois-Savon kennelpiirissä toimii seuraavat Kennelliiton kaverikoiraryhmät:                                                                                                           

- Kuopion Kaverikoirat (Siilinjärvi,Suonenjoki,Pielavesi)                                                                                                                                                                                                  

- Varkauden Kaverikoirat-Tassukamut (Heinävesi, Joroinen,Leppävirta,Varkaus)                                                                                                                                                                                      

- Ylä-Ylä-Savon Kaverikoirat (Iisalmi, Kiuruvesi,Lapinlahti)                                                                                                                                              

Kaverikoira vierailuja on tehty säännöllisesti viikoittain lasten,nuorten,vanhusten hoito- ja 

hoitokohteissa, asumispalvelu yksiköissä, mielenterveyskohteissa,vammaisten asumispalvelu 

yksiköissä ja  Niuvanniemen sairaalassa sekä erilaisissa tapahtumissa koko piirin alueella. 

Kaverikoiria kysellään jatkuvasti vierailuille kohteisiin. Vakituisiin vierailukohteisiin sovitaan vierailut 

säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kaverikoiriksi kaivataan myös metsästyskoiria ryhmiimme, koska 

kohteissamme on metsästystä ennen harrastaneita ihmisiä.   

 

 
 

Osa Pohjois-Savon kennelpiirin alueen kaveri- ja lukukoirakoista viettivät perinteistä 

virkistäytymispäivää Orinoron luontopolulla vaeltaen ja (kuva: Pirjo Kärki) 

  



 

 

Toiminta Pohjois-Savossa                                                                                                                                                                                                                         
Kaverikoirakoulutuksia järjestetään vuosittain, nytkin on jonossa 20  kurssille tulijaa. Kennelliiton 

kaverikoirakurssi Kuopiossa 25-26.01.2020  johon osallistui 22 henkilöä. Lukukoira koulutukset: 

Kennelliiton Lukukoirakurssi pidettiin Leppävirralla 11-12.01.2020  johon osallistui 15 henkilöä. 

Kennelliiton Lukukoiria on alueellamme noin 20 jotka käyvät kouluilla ja kirjastoilla. Lukukoiratoiminta 

on lukemisen tukemista lapsille. 
 

Ansioituneiden Kaverikoirien palkitseminen                                                                                                                                                                                                                

Varkauden Kaverikoirat-Tassukamujen ansioituneita kaverikoiria palkittiin Leppävirralla 8.8.2020 

Valoa ja Virtaa tapahtumassa. Kuopion kaverikoirat kaverikoirien palkitseminen pidettiin 29.8.2020 

Kuopion torilla Siskotyttö aukiolla. Palkittavia koiria oli yhteensä lähes 50, jotka palkittiin Kennelliiton 

kunniakirjalla, ja -mitalilla sekä Pedigree tuotekassilla. ONNEA KAIKILLE! 
 

• Kennelliitto kaverikoirat https://www.kennelliitto.fi/koirat/kaverikoirat                                                                       

• Kennelliito lukukoirat https://www.kennelliitto.fi/koirat/lukukoirat 

• Kaveri -ja lukukoirat Pohjois-Savossa  https://www.facebook.com/kaverikoiratpohjoissavossa 

 

Kaverikoiranohjaajien kertomaa  
”Vierailukäynneistä mieleenpainuvin on ollut vierailu vanhuskohteessa. Keskusteltiin luopumisesta lemmikkieläimestä, 

rouva itkien kertoi sen lopettamisesta. Emma nousi lattialta ja meni lohduttamaan rouvaa ja laittoi päänsä hänen 

polvelleen. Sen kohtaamisen tulen muistamaan.” 

 

”Joikua käytetään metsäkanalintujen ja pienriistan metsästykseen. Jokunen vuosi sitten aloitimme kaverikoiratoiminnan. 

Joiku pitää rapsutuksista ja kuuntelee mielellään vierailuilla mm. vanhusten tarinoita. Tämä on hyvää ”vastapainoa ” 

kiihkeiden metsästyskausien väliin. Aina on hyvä mieli poistuttaessa vierailuilta, taas on saanut jonkun mielen 

virkeämmäksi.” 

 

”Iloinen ja sosiaalinen Sumu innostuu heti kun saa huivin kaulaansa, koska tietää että ollaan lähdössä ”töihin” ja luvassa 

on iloisia ihmisiä sekä saa paljon rapsutuksia.” 

 

”Koskettavin tapahtuma vierailustamme on, kun voimakkaasti koirapelkoinen ihminen halusi silittää ja helliä Akia, häntä 

oli menneisyydessä koira hyökännyt ja purrut, vierailumme jälkeen kuitenkin katseesta loisti vapautunut sekä iloinen 

ilme.” 

 

”Hertta on rauhallinen kaverikoira. Harjoittelu aikana Hertta pötkähti mummon viereen sänkyyn nukkumaan. Mummo oli 

mielissään. Kaikki aina ihastelevat Hertan silkinpehmeää turkkia.” 

 

Terveisin Kennelpiirin kaverikoiravastaava Pirjo Kärki, p. 050 372 7214  

 

Kuva on otettu Varkauden palkitsemistilaisuudesta 2020 
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VARTEENOTETTAVIA TÄRKEITÄ ASIOITA     

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 12.8.2020 (5/20): 
Koe- ja kilpailutoimikunta käsitteli Pohjois-Savon kennelpiirin tekemän esityksen ja 
päätti, että kennelpiirit ja muut kokeita myöntävät tahot voivat 
Määräaikaisilmoitusohjeesta poiketen myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla 
vuoden 2020 loppuun asti normaalin anomisajan puitteissa normaalin anomisajan 
puitteissa myönnettyjä kokeita häiritsemättä. Kennelpiireillä on anomisajoista 
poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) 
viikkoa ennen koepäivää ajalle 13.8.-31.12.2020. 

Ohjeistus: Kokeen anojan tulee aluksi tutkia Kennelliiton 
tapahtumakalenterista kaikkien kokeiden tilanne aiotulle koepäivälle ja 
ottaa tämän jälkeen yhteyttä piirin sihteeriin Eijaan p. 0400 600 034 
lisäohjeita varten.  

Kokeiden siirtämisestä ja perumisesta ilmoitetaan  
 
Perutuista tai siirretyistä kokeista ei lähetetä enää koepöytäkirjaa kennelpiiriin. 
Kennelpiirissä ei ole enää koepöytäkirjojentarkastajia, tarkastuksista huolehtivat 
rotujärjestöt.  Ilmoitus aina kennelpiirin sihteerille sähköpostilla. Hän päivittää 
tiedot Omakoirajärjestelmään. 

Kun kokeessa vaihtuu ylituomari tai koetoimitsija.  
Asiasta on aina ilmoitettava kennelpiirin sihteerille jo ennen koetta, jotta hän 
ennättää tehdä korjauksen Omakoiraan. Jos näin ei tapahdu, tallentaminen 
koepaikalta ei onnistu tai tulokset voivat mennä väärän tuomarin alle 
Kennelliitossa. Koelinkin saa auki vain koehakemuksessa oleva 
koetoimitsija/ylituomari.  

Huomioitavaa iltakokeessa, jos koe loppuu seuraavan päivän puolella.  
 
Varsinkin kesäaikana monta kertaa koe aloitetaan anotun koepäivän iltana, 
pidetään ns. iltakoe, lämpötilan ollessa koirakoille suotuinen. Kokeen aloittamisesta 
ja sopivasta lämpötilasta päättää ylituomari, joka on vastuussa koko kokeesta. Koe 
saattaa kestää yli puolenyön ja päättyy seuraavan vuorokauden puolella aamuyöllä. 
Koepöytäkirjaan merkitään loppumispäivä ja kelloaika kuten se oikeasti on. 
Kerrotaan, että koe aloitettu on xx päivänä klo xx lämpötilan laskeuduttua koiralle 
suotuisaksi. 
 

 



 

 

TAPAHTUMAKALENTERI  
 

Kaikki hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt löytyvät 

Kennelliiton ylläpitämästä Tapahtumakalenterista. 

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

KASVATTAJAN JATKOKOULUTUS 

14.-15.11.2020 Kuopio, Scandic Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio, jossa myös 

yöpymismahdollisuus pe-su kilpailutetuin hinnoin., Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-Savon 

Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Viljanmaa Teija. Ilm. 27.7.-31.10.2020 Vähäkoski Sari, 

044-333 2487, vahakoski.sari@gmail.com, Osm. 90 € tili FI03 5482 3720 0031 85, 

Hintaan sis. päivien aamu- ja iltapäiväkahvit/teet Cafe Talvipuutarhassa/ala-aula. 

Runsas lounas omakustannushintaan 18€/päivä, ennakkovaraukset. Majoitus 

perjantaista (1 hlö huone / yö 110€, 2 hlö huone / yö 120€, 3 hlö huone / yö 130€. 

sisältää runsaan luomutuotteita sisä. aamiaisen, maksuton wi-fi, sauna, allasosasto ja 

kuntohuoneen käytön. Kuittikopiot sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

Ilmoittautuminen on avoinna Kennelliiton tapahtumakalenterissa. 

• Kasvattajan jatkokurssi 14.-15.11.2020 Kuopio  

• Palkintotuomarin peruskurssi (KEAJ) 21.10.2020 Kaavi 

• Ylituomareiden jatkokoulutus (KEAJ) 14.10.2020 Siilinjärvi 

• Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (KEAJ) 14.10.2020 Siilinjärvi

  

 

Nonstop koulutuksista sovitaan suoraan piirikouluttajien kanssa: 

• Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ)  

• Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (DRAJ)  

• Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (HIRV, KARH)  

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (LINT) 
 

AJOK, BEAJ, DRAJ, HIRV, KEAJ, LINT 
kokokauden kokeiden maastokortit ovat saatavissa jaostolta 

  

https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
mailto:sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi


 

 

KUVIA PALKITSEMISISTA 
 

 

 

 

Kuvamuistot 

vuosikokouksesta ikuisti  

piirin tiedottaja Sari Holopainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

• Kuva 1. Puheenjohtajana ja sihteerinä tutut kasvot Jukka Kauhanen ja Eija Airaksinen 

• Kuva 2. Pj Erkki Savolainen avasi vuosikokouksen poikkeusoloissa Punttisilimässä ulkona  

• Kuva 3. Savon Sanomien palkintoja paikanpäälle jakamaan oli tullut Veijo Miettinen  

• Kuva 4. Kennelliiton tervehdyksen Pystykorva-kirjan kennelpiirille toivat Kennelliiton hallituksen 
varapuheenjohtaja Tuula Laitinen ja Kennelliiton hallituksen jäsen Kari Leppänen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennelliiton hallitus on myöntänyt standaarin Ismo Pekkoselle tunnustukseksi 
pitkäaikaisesta kenneltoiminnasta piirimme alueella.  Ismo tunnetaan  
mm. ajokokeiden ylituomarina, koepöytäkirjojen tarkastajana, palkintotuomari- 
korttien kirjoittajana sekä vankkumattomana beagleharrastajana ja toiminnan 
miehenä Pohjois-Savon Beagleyhdistyksessä.  
 
Ismo on alkuvuodesta lopetellut tehtäviään  
ja siirtynyt kuten hän 
itse sanoo oloneuvokseksi.  
 
Standaarin luovutti Kennelliiton  
hallituksen jäsen Kari Leppänen 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kennelpiirin kultaiset ansiomerkit myönnettiin Juha Sahlströmille, Ilkka Mustoselle sekä hopeiset Jouko Mustoselle, Janne 

Ryhäselle, Pirjo Kärjelle sekä Kari Revolle. 
 

   
 
Kuvissa poseeraavat ylhäältä vasemmalta alkaen: Ismo Pekkonen Kennelliiton standaari, 

Pirjo Kärki Kennelpiirin hopeinen ansiomerkki, Vuoden Ahertaja -kunniakirja sekä Kennelpiirin 
standaari, oikealla Vuoden nuori koiraharrastaja Ea Marjokorpi, Aliina Mäkinen oli estynyt 
saapumasta, Aliinalle luovutettiin vietäväksi myös Koiran Päivän kunniaksi järjestetyn ”söpöin 
koirakilpailun” eniten tykkäyksiä saaneen koirakuvan kunniakirja. 
 



 

 

   
 
Kuvissa alhaalla vasemmalta alkaen: 
Positiivisin Jäsenyhdistys 2019 Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry ja pj. Raimo Hartikainen, Vuonna 
2019 Suomen mestaruuden voittaneen dreeveri Arosuon Elmerin omistaja Heidi Lukin. Oikealla 
Vuoden näyttelyveteraani -kilpailun voittanut jämtlanninpystykorva Karahkan Ciru, om. Tiina ja Anna 
Paananen.  
 

KOIRIEN TERVEYTTÄ PITÄÄ PYSTYÄ EDISTÄMÄÄN 
TEHOKKAASTI KOKO SUOMEN KOIRAKANNASSA 

 
Koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on jo 
olemassa monia keinoja. Haasteena on se, miten koko 
koirakanta saadaan terveystutkimusten piiriin, painottaa 
Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan 
puheenjohtaja, dosentti Kirsi Sainio. Ruokaviraston tänään 
julkistamassa alustavassa selvityksessä koirien 
jalostukseen liittyvistä ongelmista ja niihin puuttumisen 
keinoista esitetään useita valvontakriteereitä erityisesti 
lyhytkalloisten koirien jalostukseen. 
 
- Raportti on tehty hyvin perusteellisesti. Siinä esitetään 
monia sellaisia toimenpiteitä, joihin Suomen Kennelliitossa 
on jo tartuttu, kuten tietyt terveystutkimukset 
ongelmaroduille. Lisää toimenpiteitä voidaan vielä ottaa 
käyttöön. Haluamme myös edistää yhteistyötä 
eläinlääkärien kanssa muun muassa koirille tehtyjen 
perinnöllisiin vikoihin liittyvien operaatioiden 
ilmoittamisessa, sanoo Sainio. 
 

Ehdotus ilmoitusvelvollisuudesta sisältyy 
myös Ruokaviraston julkaisemaan raporttiin. 
Kaikkien koirien tiedot pitää saada koottua yhteen 
Ruokaviraston raportissa on esitelty Kennelliiton virallisten 
terveystutkimusten lisäksi myös yksityiskohtainen 
suunnitelma muiden tutkimusten käyttöönotosta. 

Toteutuakseen suunnitelma vaatii merkittävästi resursseja, 
ja sen piiriin on saatava myös rekisteröimättömät koirat ja 
tuontikoirat. 
 
Sainio painottaa, että terveysongelmiin pitää puuttua koko 
koirakannassa, jos halutaan saada aikaan kestäviä 
tuloksia. Kennelliitto voi valvoa omassa rekisterissään 
olevia koiria, mutta rekisteröimättömien ja monirotuisten 
koirien kasvatukseen liitolla ei ole mahdollisuuksia puuttua 
muutoin kuin valistuksen keinoin. Rekisterin ulkopuolella 
olevat koirat ovat usein puhdasrotuisten koirien jälkeläisiä 
tai niiden risteytyksiä, ja niissä ilmenee samoja ongelmia 
kuin rekisteröidyissä koirissa. Ongelmia voi aiheuttaa 
etenkin poikkeavien piirteiden liioittelu. 
 
- Kaikki koirat, joilla aiotaan teettää pentuja, pitää saada 
terveystarkastusten piiriin kohtuullisella vaivalla. Koirien 
alkuperästä on oltava riittävästi tietoa. On oltava kattava 
verkosto terveystutkimuksia ja -arviointeja tekeviä 
eläinlääkäreitä sekä tarvittavia välineitä, kuten 
lyhytkalloisiakin rotuja vaivaavan syringomyelian 
seulontaan tarvittavia magneettikuvauslaitteita. Valvontaan 
pitää olla riittävästi resursseja, luettelee Sainio. 
 



 

 

Jotta terveysongelmiin pystytään puuttumaan tehokkaasti, 
pitää olla olemassa rekisteri tai tietokanta, josta kaikki 
koirat löytyvät. Pitää myös olla selkeä kriteeristö, jolla 
voidaan karsia jalostuksesta terveysongelmaisia koiria. 
 
Kennelliiton alaisen koiranjalostuksen tavoitteet tukevat 
koiran jokapäiväistä hyvinvointia Suomessa on 
Tilastokeskuksen arvion mukaan noin 700 000 koiraa. 
Niistä noin 70–75 % on rekisteröity Kennelliittoon. 
Kennelliitto vastaa omaan piiriinsä kuuluvasta 
kasvatustyöstä ja koiranjalostuksesta. 
 
Kennelliitto on linjannut vuonna 2012 koirien jalostuksen 
yleiset tavoitteet rotujärjestöille ja koirankasvattajille. Eri 
koirarotujen jalostuksen tavoitteet on kirjattu niiden 
jalostuksen tavoiteohjelmiin. Tavoitteena on, että rotukoirat 
ovat terveitä ja hyvin tarkoitukseensa soveltuvia. Terve ja 
liioittelematon rakenne sekä tasapainoinen luonne ovat 
koiran jokapäiväisen hyvinvoinnin perusedellytyksiä. 
 
- Koirien, joille tehdään Kennelliiton hyväksymiä 
terveystutkimuksia, ajatellaan lähtökohtaisesti olevan 
terveitä, sillä suurinta osaa niistä aiotaan käyttää 
jalostukseen, muistuttaa Sainio. Terveystulokset karsivat 
jalostuksesta pois osan koirista, ja näiden koirien 
jälkeläiset merkitään Ei jalostukseen -rekisteriin. Tämä ei 
kuitenkaan estä teettämästä niillä rekisteröimättömiä 
pentuja. 
 

Kennelliiton kävelytesti lyhytkuonoisille 
koirille mittaa myös koiran lämmönsäätelyä 
Lyhytkalloisten rotujen terveyttä ja hyvinvointia voidaan 
kehittää tutkimalla jalostukseen käytettävät koirat 
mahdollisimman tarkasti ja valitsemalla jalostukseen 
mahdollisimman terveet ja tasapainoiset, liioittelemattomat 
yksilöt. Toimenpiteitä lyhytkalloisten rotujen 
terveysongelmiin puuttumiseksi on laadittu muun muassa 
yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kennelliittojen kanssa.  
 
Kennelliitto otti vuonna 2017 käyttöön yhteistyössä 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
kanssa kehitetyn kävelytestin 12 lyhytkuonoiselle rodulle. 
Testiin sisältyy myös brakykefaalisen 
hengitystieoireyhtymän eli BOAS:n luokitus. Kaikilla 
kolmella suurilukuisimmalla lyhytkuonoisella rodulla 
(ranskanbulldoggi, mopsi ja englanninbulldoggi) on ensi 
vuoden alusta rotukohtainen terveysohjelma. Näitä 
ohjelmia voidaan vielä tehostaa yhteistyössä 
rotujärjestöjen ja -yhdistyksen kanssa. Sainio näkee 
kuitenkin nyt valoa tunnelin päässä. 
 
- Kun ongelmista on keskusteltu jo pidempään, ovat 
asenteet alkaneet meillä Suomessa muuttua. Monessa 
muussa maassa tilanne on vielä toinen, pahoittelee Sainio. 
 
Roturisteytykset edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä 
Koiranjalostuksessa pysyvät muutokset vaativat yleensä 
aikaa. Raportissa esimerkiksi kuonon mitan pidentämiseksi 
esitetty viiden vuoden siirtymäaika on todellisuudessa 
lyhyt, mikäli ei turvauduta roturisteytyksiin. 
 
Roturisteyksistä on puhuttu Suomessa viime aikoina 
paljon, ja niitä pohditaan myös lyhytkalloisissa roduissa. 
Tämä mahdollisuus tuodaan esille myös Ruokaviraston 

raportissa. Tilannetta hankaloittaa se, että roturisteytyksiin 
suhtaudutaan hyvin epäileväisesti. 
 
- Muutamalla Suomessa tehdyllä risteytyksellä ei ole 
juurikaan vaikutusta, mutta voimme yrittää toimia 
suunnannäyttäjinä, Sainio painottaa. 
 
Suomessa suunnitellaan ranskanbulldoggien 
roturisteytyskokeilua yhteistyössä rotujärjestön ja 
kasvattajien kanssa. Sainio painottaa, että tarkoitus ei ole 
kuitenkaan lähteä luomaan mitään uutta bull-rotua, sillä 
siihen ei Suomessa ole mahdollisuuksia, eikä tarvettakaan. 
 
- Bulltyyppisiä rotuja on jo ihan riittävästi. Eivät ongelmat 
poistu, jos tuodaan markkinoille yksi uusi. Roturisteytyksiä 
pitää pystyä suunnittelemaan ja seuramaan useampi 
sukupolvi pidemmälle, jotta saadaan selville, mitä risteys 
todella tuottaa ja ovatko syntyneet yksilöt terveitä, 
muistuttaa Sainio. 
 

Tutkittu tieto auttaa eteenpäin 
Kennelliitolla on tutkimusyhteistyösopimus Helsingin 
yliopiston eläintieteellisen tiedekunnan kanssa. Liitto tukee 
myös Helsingin yliopiston Koirien terveystutkimusrahaston 
kautta useita tutkimusprojekteja, jotka auttavat 
koiranjalostusta eteenpäin. 
 
Ruokaviraston raportissa mainitaan Suomessa tehtävä 
uusi tutkimus, josta odotetaan parhaillaan tietoa kolmen 
brakykefaalisen rodun (bostoninterrieri, englanninbulldoggi 
ja ranskanbulldoggi) rotupiirteiden taustalla olevasta DVL2-
geenimuunnoksesta. Mutaatioon liittyvät piirteet voivat 
altistaa koiran terveysongelmille. 
 

Tilastotietoa 
• Tämän vuoden alussa noin 170 koirarodulla on 

jalostuksen tavoiteohjelma. 

• Kaikkiaan 141 rotua kuuluu tällä hetkellä perinnöllisten 
vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA), 
jossa määritellään ehdot jalostukseen käytettäville 
koirille. Ohjelmassa mukana olevien rotujen määrä 
kasvaa vuosittain. Jokaiselle Suomen Kennelliittoon 
rekisteröitävä uudelle rodulle asetetaan PEVISA-
ohjelma. 

• Kennelliiton kaikille avoimeen jalostustietojärjestelmään 
kirjattiin vuonna 2019 yli 83 000 terveystutkimustulosta. 
Yleisimpiä ovat silmä-, luusto- ja niveltutkimukset. Yhä 
enemmän tehdään myös rotukohtaisia 
geenitutkimuksia. 

• Kasvattaja voi merkitä Kennelliiton pentueilmoitukseen, 
onko pentue syntynyt luonnollisesti vai sektiolla. 
Vuonna 2019 syntyneistä 7816 pentueesta oli 
kasvattajan mukaan 86 % syntynyt normaalisti ja 12 % 
sektiolla. 

• Ranskanbulldoggi on tällä hetkellä Suomen 29. 
suosituin rotu, mopsi 49. suosituin, bostoninterrieri 66. 
suosituin, ja englanninbulldoggi 84. suosituin.  

• Vuonna 2019 Kennelliittoon rekisteröitiin 415 
ranskanbulldoggia, 263 mopsia, 199 bostoninterrieriä ja 
149 englanninbulldoggia. 

Lisätiedot: Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan 

puheenjohtaja Kirsi Sainio, kirsi.sainio@helsinki.fi, puh. 
044 218 443

mailto:kirsi.sainio@helsinki.fi


 

 

 

   
   

   

 
Kuvissa ylhäällä vasemmalta alkaen 

Vuoden näyttelykoirakilpailun voittaja beagle Kertalaakin Lizard For Lunch, om. Sanni Juvonen.  
Vuoden kanakoirakilpailun voitti Missi ja Erkki Käsnänen. Lisäksi kuvia on paikalla olleista vuoden 
koirakoista sekä piirinmestareiden omistajista 

Muutamia kunniakirjoja lähti kokouksesta tuttavien mukana palkituille sekä joitakin kunniakirjoja jäi 
vielä jakamatta. Jos huomaat nimesi palkittavissa, niin ole yhteydessä niin sovitaan, miten käytte 
nämä hakemassa.  

 

ONNEA KAIKILLE MENESTYNEILLE! 



 

 

KENNELPIIRI JÄRJESTI KAKSI 

LEIKKIMIELISTÄ KOIRANÄYTTELYÄ 
 
Kennelpiiri järjesti kaksi mätsäriä alueen koiraharrastajille 11.8. ja 25.8. Tuomareina ja 
talkoolaisina toimivat piirin nuorisojaostolaiset ja toimihenkilöitä. Näin pääsimme 
lähemmäksi kennelpiirin alueen koiraharrastajia mukavien juttutuokioiden myötä.  
Koiria ilmoittautui kumpaankin tapahtumaan yli 100 erilaista koirakkoa. 
Yhteistyökumppaneina toimivat Royal Canin ja Sopen Koiratarvike, joilta saimme 
palkintoja sijoittuneille. Kiitos heille!  
 

  
  

  
 
Kuvat 11.8. tapahtuman parhaista koirista 
 (Kennelpiirin fb-sivuilla on enemmän kuvia tapahtumista, kuvat Sari Holopainen) 
 

 BIS 1 siperianhysky veteraani Geri 
 BIS 2 amerikanstaffordshirenterrieri iso pentu Metku 
 BIS 3 harmaan norjanhirvikoira iso aikuinen Pastori 
 BIS 4 cockerspanieli pieni aikuinen Kaapo 
 



 

 

  
Lapsi-koirakilpailun voittaja Monirotuisten parhaat 

 

Match show 11.8. tulokset sijoittuneista:  
 
Isot pennut: 
PUN1 amstaffi Metku 
PUN2 cane corso Täplä 
PUN3 labradorinnoutaja Mane 
PUN4 venäjänajokoira Nasu 
 
SIN1 isovillakoira Dali 
SIN2 kultainennoutaja Fico 
SIN3 basenji Raipe 
SIN4 berninpaimenkoira Pyry 
 
Pienet pennut: 
PUN1 kääpiövillakoira Vinha 
PUN2 welsh corgi Piipaa 
PUN3 kääpiöpinseri Victor 
PUN4 cavalier kingcharlesinspanieli Dylan 
 
SIN1 bichon frise Patrik 
SIN2 welsh corgi Jade 
SIN3 länsigöötanmaanpystykorva Tuittu 
SIN4 pk venäjäntoy Minnie 

Isot aikuiset: 
PUN1 harmaa norjanhirvikoira Pastori 
PUN2 siperianhusky Zelda 
PUN3 gordoninsetteri Jaro 
PUN4 itäeuroopanpaimenkoira Pinky 
 
SIN1 afgaaninvinttikoira Enzo 
SIN2 suomenlapinkoira Vintiö 
SIN3 islanninlammaskoira Arttu 
SIN4 espanjanvesikoira Nita 
 
Pienet aikuiset: 
PUN1 cockerspanieli Kaapo 
PUN2 parsonrussellinterrieri Diesel 
PUN3 basenji Gösta 
PUN4 lk. kaniinimäyräkoira Robin 
 
SIN1 kääpiövillakoira Luukas 
SIN2 amerikancockerspanieli Late 
SIN3 sk kettuterrieri Olli 
SIN4 venäjäntoy Dora 

Monirotuiset: 
1. x-rotu Caramel 
 
Veteraanit: 
1. siperianhusky Geri 
2. lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Luna 
3. mittelspitz Riiviö 
4. kääpiösnautseri Mila 
 
Lapsi & koira: 
1. Tiitu & bullmastiffi Kiukku 
2. Nina & espanjanvesikoira Diva 
3. Nelli & labradorinnoutaja Isla 
 
Best in show: 
BIS1 siperianhusky Geri 
BIS2 amerikanstaffordshirenterrieri Metku 
BIS3 harmaa norjanhirvikoira 
BIS4 cockerspanieli Kaapo 

 

   



 

 

Kuvia ja tuloksia 25.8. mätsärin koirista 

 BIS1 pointteri iso aikuinen Stella 
 BIS2 siperianhusky veteraani Geri 
 BIS3 pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira pienet pennut Telma 
 BIS4 havannankoira pieni aikuinen Pika 
 Kuvassa myös tuomareina toimineet Tuula Laitinen ja Leija Koponen.  
 Kuvat Sari Holopainen 
 

  

  

Pohjois-Savon 

koiratapahtumat ovat 

käynnistyneet, 

muistammehan noudattaa 

annettuja turvallisuusohjeita? 

Näin turvaamme tapahtumien 

järjestämisen jatkossakin 

piirimme alueella.  

KIITOS JO ETUKÄTEEN!  



 

 

Match show 25.8. tulokset sijoittuneista:
Isot pennut 
PUN1 newfoundlandinkoira Saimi 
PUN2 siperianhusky Sumu 
PUN3 englanninspringerspanieli Valo 
PUN4 australianpaimenkoira Rina 
SIN1 isovillakoira Dali 
SIN2 valkoinen paimenkoira Kiira 
SIN3 amstaffi Molly 
SIN4 kultainennoutaja Vappu 
 
Pienet pennut 
PUN1 pk. kaniinimäyräkoira Telma 
PUN2 kääpiövillakoira Laila 
PUN3 chihuahua Nooa 
PUN4 cockerspanieli Ruu 
SIN1 toyvillakoira Minni 
SIN2 welsh corgi pembroke Siru 
SIN3 dreeveri Minttu 
SIN4 cavalier Reetta 
 
 

Isot aikuiset 
PUN1 pointteri Stella 
PUN2 suursnautseri Kiki 
PUN3 sk. collie Jalmari 
PUN4 bullmastiffi Anton 
SIN1 xx 
SIN2 siperianhusky Elsa 
SIN3 harmaa norjanhirvikoira Pastori 
SIN4 kultainennoutaja Nessi 
 
Pienet aikuiset 
PUN1 lk. kääpiömäyräkoira Robin 
PUN2 kääpiövillakoira Mikke 
PUN3 cockerspanieli Kaapo  
PUN4 kiinanharjakoira Boo 
SIN1 havannankoirta Pika 
SIN2 mittelspitz Riesa 
SIN3 sheltti Milton 
SIN4 kk. kettuterrieri Fanni 
 
 

Monirotuiset 
1. x-rotu Cicaro 
2. x-rotu Vänkä 
3. x-rotu Tara 
4. x-rotu Cismet 
  
Veteraanit 
1. siperianhusky Geri 
2. cairnterrieri Mindy 
3. mittelspitz Riiviö 
4. pieni münsterinseisoja Milla 
 
Lapsi & koira 
1. perhoskoira Nami ja Enja 
2. corgi Nala ja Nella 
3. perhoskoira Hippa ja Veeti 
 
Lapsi & lelukoira 
1. Lucy  
2. Helmi 
3. Toto

 

   

Kuvassa vasemmalla lapsi ja lelukoira kilpailun voittaja, keskellä lapsi-koira kilpailun voittaja. 
Tuomarina toimi piirihallituksesta Seppo Soininen. Myös kansalliskoiramme oli mätsärissä 
edustettuna. Kuvat Aida Ryhänen 
 

 
Kiitos kaikille osallistuneille, mielestämme onnistuimme hyvin. Tapahtumat saivat 
upeat osallistujamäärät ja näin pääsimme nauttimaan monista erirotuisista koirista 

sekä tapaamaan tuttujamme.  Kiitos myös kennelpiirin kaverikoirille, jotka olivat 
paikan kumpanakin päivänä. Koiria kävi rapsuttelemassa yli 200 henkilöä / päivä.  

  



 

 

ILMAN NÄYTTELYTULOSTAKO ? 
 
Alla olevat rotujärjestöt ovat esittäneet Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle 
vapautusta näyttelypalkintovaatimuksista. Alla Kennelliiton päätökset. 
 
Piirihallitus on ottanut kantaa piirimestaruuskokeiden, myös PM-koe, joka toimii myös  
SM-kokeen karsintakokeena, näyttelypalkintovaatimusten poistamisesta. Piirihallitus 
päätti 2.7.2020 pitämässä kokouksessaan mukailla rotujärjestöjen ja Kennelliiton 
päätöksiä asiassa, päättäen, että Pohjois-Savossa piirinmestaruuskokeisiin voi 
osallistua ilman näyttelytulosta Kennelliiton päätöksissä olevana aikana.  
 

BEAJ: Päätös: Suomen Beaglejärjestö ry:n esityksestä BEAJ kokeisiin voi osallistua ilman 

näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021. 

DRAJ JA DKAJ: Päätös: Suomen Dreeverijärjestö ry:n ja Suomen Bassetkerho ry:n 

esityksestä DRAJ ja DKAJ kokeisiin voi osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-

28.2.2021. 

KAER: Päätös: Vesityökokeen avoimeen luokkaan voi osallistua ilman näyttelypalkintoa 

ajalla 1.6.-31.12.2020. 

LAIKAT: Päätös: Suomen Laikajärjestö ry:n esityksestä 1.1.2019 ja sen jälkeen syntyneet 

koirat voivat osallistua SM-hirvenhaukkuotteluun ilman näyttelytulosta vuonna 2020. 

LUOLAKOIRAT: Päätös: Luolakoirien taipumuskokeeseen LUT koira voi osallistua ilman 

näyttelytulosta 31.3.2021 asti. Luolakoirien metsästyskokeeseen LUME koira voi osallistua 

ilman näyttelytulosta 31.3.2021 asti. Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeeseen VERI 

koira voi osallistua ilman näyttelytulosta 31.12.2020 asti. 

MEJÄ: Päätös: Metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokkaan voi osallistua ilman 

näyttelypalkintoa ajalla 1.6.-31.12.2020. 

MÄAJ: Päätös: Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n esityksestä MÄAJ kokeisiin voi koira osallistua 

ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021. 

SAJ: Päätös: suomen ajokoirajärjestö ry:n esityksestä ajok ja keaj kokeisiin voi osallistua 

ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021. 

SHHJ: Päätös: SHHJ:n Hirvimestaruus- ja Hirvimestaritar-otteluihin ja näiden valintakokeisiin 

voi koira osallistua ilman näyttelytulosta vuonna 2020. 

SPJ: Päätös: Suomen Pystykorvajärjestön esityksestä 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneet 

koirat voivat osallistua seuraaviin SM-kokeisiin ilman näyttelytulosta vuonna 2020. 

Haukku-ottelu ja sen valintakokeet 

Hirvenhaukut-ottelu ja sen valintakokeet 

Hirviherra-ottelu, Kuningatar-ottelu,  

Pohjanpystykorvien SM-haukut    



 

 

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. 
 

Tapahtumat anotaan suoraan: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 

Kokeet, kurssit ja koulutukset  
Anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit voivat 
omalla Omakoira -tunnuksellaan kirjautua järjestelmään, siirtyä yhdistystietoihin ja 
tehdä anomukset Tapahtuma-linkin kautta. Heille on Kennelliitossa aukaistu oikeudet.  
Piirihallituksen hyväksyttyä tapahtumat, ne siirtyvät sähköisesti Koiramme-lehteen ja 
näkyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.  
 

Näyttelyt 
KV, kaikkien rotujen ja Sawo Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien 
yhdistysten tulee lähettää allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote asiasta Tuula 
Laitiselle syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Piirihallitus käsittelee kaikki 
näyttelyasiat keskitetysti lokakuun kokouksessaan. Tämän jälkeen tulleita otteita ei 
enää huomioida. Sawo Show 2022 mukaan lähtijät ilmoittautuvat tänä vuonna. 
Lähettäkää hallituksen kokouksen pöytäkirjanote allekirjoitettuna Tuula Laitiselle 
syyskuun viimeiseen päivään mennessä tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi  
 

Tiedotteet löytyvät osoitteesta:  
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180 
 
  Kuva on lainattu Sawo Show 2016 fb-sivulta 

 
 
 
 
 

  

https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
mailto:tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/180


 

 

METSÄSTYSLAIN MUKAINEN KOIRIEN 
KIINNIPITOAIKA PÄÄTTYI 20.8.  
      

Metsästyslain mukainen 
koirien kiinnipitoaika päättyy 
koko maassa torstaina 20. 
elokuuta. Lain mukaan koirat 
on pidettävä kytkettyinä 
maaliskuun alusta aina 
elokuun 19. päivään asti. 

 
Kennelliitto haluaa muistuttaa, että 
myös kiinnipitoajan ulkopuolella koiran 
vapaana pitämiseen on oltava 
maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupa. Luvallisesti vapaana 
olevan koiran tulee kuitenkin aina olla 
omistajan hallittavissa. 
Luonnonsuojelualueilla kielto koiran 
vapaana pitämiseen on ympärivuotinen. 

 
Koiranomistajan pitää myös huomioida, 
että järjestyslain mukaan koira on aina 
pidettävä kytkettynä taajamassa. Koiran 
vapaana pitäminen on sallittua 
ainoastaan koirapuistoissa, koirien 
harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-
alueilla. Vapaana olevan koiran tulee 
aina olla omistajansa tai haltijansa 
valvonnassa. 

 
Lisäksi järjestyslaki määrää, että koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen 
kaltaiselle juoksuradalle. Koiraa ei saa viedä yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikaksi varatulle 
alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei sitä ole 
erikseen sallittu. Poikkeuksena ovat merkityt koiraladut. 
 
Vastuullinen koiranomistaja tuntee koiraetiketin ja noudattaa sitä, jotta koiran kohtaamiset niin 
lajitovereiden, muiden eläinten kuin ihmistenkin kanssa sujuvat mahdollisimman sujuvasti. 
 
Luoksetulo on tärkeimpiä asioita, mitä omistaja voi koiralleen opettaa. Se saattaa joskus jopa 
pelastaa koiran hengen. Koiralle on tärkeä opettaa luotettava luoksetulo jo pennusta pitäen. Vinkkejä 
luoksetulon opettamiseen löytyy esimerkiksi hankikoira.fi-sivulta. 
 
Jahtimedian tekemän selvityksen mukaan metsälle suuntaa tänä vuonna reilut 83 000 koiraa. 
Suomessa suosituimpia metsästyskäytössä olevia koirarotuja ovat suomenajokoira ja 
jämtlanninpystykorva. 
     Lähde: www.kennelliitto.fi, kuva: Sari Holopainen 

http://www.kennelliitto.fi/

