
 

 

POHJOIS-SAVON 

KENNELPIIRI RY 
 

JOULUKUISET  

HAAKAHUKSET …  

23.12.2020 Sähköinen tiedote 
Seuraava tiedote ilmestyy 
helmikuussa.  
 
 
 

Hyvää joulua ja kiitos kaikille 
kenneltoimijoille sekä kennelpiirin 
toimijoille! 
 
 
 
T: Piirihallitus 

 
Kuva osallistui Söpöin koirakuva –
kilpailuun keväällä 2020.  
kuvaajana Mira Kärkkäinen 
kuvan nimi ”korin täydeltä rakkautta” 

 

Kennelpiirin  

yhteystiedot ja piiri 

pähkinänkuoressa 

____ 

Kennelpiirin 

lomakkeet 

____ 

Kaluston lainaus 

sekä tilavuokraus, 

ohjeistus  

_____ 

Ohjeet koskien 

koronavirusta 

Kennelliitto 

 

Kannen kuva: 
Mira Kärkkäinen 

 
”korin täydeltä 

rakkautta”. 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/yhteystiedot.pdf
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/38
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/toimintakeskus_haakahus.pdf
https://www.kennelliitto.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-covid-19-koronaviruksesta


 

 

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 

Kokeen ja kurssin pitoaika Anomukset Omakoirassa 
 1.1. – 30.4.     30.8. 
 1.5. – 31.7.     31.12. 
 1.8. – 31.12.    31.3. 
 
Kokeet, kurssit ja koulutukset anotaan Omakoirajärjestelmän kautta. Piirihallituksen 
hyväksyttyä tapahtumat, ne siirtyvät sähköisesti Koiramme-lehteen ja näkyvät 
Kennelliiton Tapahtumakalenterissa.  
 
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit, jotka ovat Kennelliiton jäseniä, pääsevät omilla 
Omakoira -tunnuksillaan hoitamaan yhdistyksensä asioita Omakoiraan.   
 
Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt anotaan myös Omakoiran kautta syyskuun loppuun 
mennessä (30.9.2021 anotaan vuoden 2023 ryhmä- ja erikoisnäyttelyt) KV, kaikkien 
rotujen ja Sawo Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien yhdistysten tulee 
lähettää allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjasta ote Tuula Laitiselle samalla aikataululla, 
myöhässä tulleita otteita ei huomioida. (30.9.2021 ilmaistaan halukkuus KV, NORD ja 
kaikkien rotujen vuonna 2023 järjestettäviin näyttelyihin).  
 
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
Kaikki hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt löytyvät Kennelliiton 
ylläpitämästä Tapahtumakalenterista.  
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx 
  

 
  

https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx


 

 

KENNELPIIRI TIEDOTTAA 
 

 Vuosikokous pidetään 25.3.2021 klo 19. alkaen Punttisilimässä, 
osoitteessa Marjomäentie 312, Kuuslahti. Valtakirjojen tarkastaminen sekä 
kahvitarjoilu alkaa klo 18. koronan sallimissa rajoissa. On varauduttava 
mahdollisiin rajoitteisiin.  

 Kokouskutsu lähetetään yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille 
Omakoira-järjestelmässä oleviin sähköpostiosoitteisiin. Käykääpä 
tarkastamassa, että järjestelmässä on teidän toimiva sähköpostiosoite.  

 Jäsenmaksulaskut lähetetään myös sähköpostin välityksellä 
puheenjohtajalle ja sihteerille, joita pyydetään välittämään tämä 
rahastonhoitajalle maksettavaksi.  

 Piirihallitus on kokouksessaan 14.12.2020 tehnyt avustusohjeisiin 
päivityksen. uudet ohjeet astuvat voimaan 1.1.2021. (julkaistaan 
kennelpiirin kotisivuilla www.pohjois-savonkennelpiiri.fi)  

 Kennelpiirin säännöt ovat uudistumassa, piirihallitus on lähettänyt nämä 
Kennelliiton hallituksen ennakkokäsittelyyn, sääntöasia käsitellään vuoden 
2020 aikana yleisessä kokouksessa.  

 
 
 

KENNELPIIRI SAI KENNELLIITOLTA LAHJAKSI 
SUOMENPYSTYKORVA –KIRJAN  
 

Piirihallitus on sopinut kirjan käyttötarkoituksesta:  

1. Kirja aloittaa kiertämään vuoden 2021 LINT-piirinmestaruuskokeessa 

2. Kirjan saa vuodeksi haltuunsa piirinmestaruuskokeen paras suomenpystykorva 

3. Kirjan mukana olevaan hallintalistaan, koiran omistaja merkitsee vuosiluvun, 

koiran nimen ja omistajan sekä tuloksen, millä on kunakin vuotena kirja 

lunastettu vuodeksi hallintaan 

4. Kennelpiirin hallitus/LINT-jaosto vastaa siitä, että kirja on ajallaan aina jaettavana 

uudelleen 

5. Kirjan luovutti piirihallitukselle Suomen Kennelliitto 30.7.2020 

     Piirihallituksen kokous 14.12.2020 

  

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


 

 

KENNELPIIRIN TALOUDELLINEN TUKEMINEN  
1.1.2021 ALKAEN 
 
Avustukset kokeiden järjestäjille  
 
SM-kokeet, kotimaiset rodut      
Haukku –ottelu, Hirvenhaukku –ottelu, Kilpa-ottelu   ottelukohtainen 400€ 
 
Muut SKL:n alaisten viralliset metsästyskoirien 
SM- kokeet        ottelukohtainen 400€ 
 
Muille kuin metsästyskoirille  
suunnatut SM-kokeet      ottelukohtainen 400€ 
 
Piirinmestaruuskokeet      ottelukohtainen 100 € 
 
Metsästyskoirien piiriottelut 
ns. Kennelpiirien väliset ystävyysottelut    ottelukohtainen 200€ 
 
Yhdistyksen järjestämä ensimmäinen koe    ottelukohtainen 100 €  
         (järjestämisavustus)   
 
Osallistumismaksut 

 Kennelpiiri suosittaa piirinmestaruus- ja piiriotteluiden osallistumismaksujen suuruuden 

 Kokeenjärjestäjä budjetoi koetapahtuman kulut ja päättää osallistumismaksuista 

 Kennelpiiri maksaa piiriotteluiden osallistumismaksut 

 Muita osallistumismaksuja ei kennelpiiri maksa 
 
Matkakorvaukset ja muistamiset 

 Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka-avustuksia, vaan niistä vastaavat 
harrasteyhdistykset oman avustuskäytäntönsä mukaisesti 

 Kennelpiiri maksaa valintakokeiden- ja SM-kokeiden muistamisen annetuin ohjein (AJOK, 
HIRV, KEAJ ja LINT) 

 
Erillispäätöksin myönnettävät avustukset 

 Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistyksilleen 
harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyihin sekä harrastusmahdollisuuksien 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviin hankintoihin.  

 Hakemukset toimitetaan kennelpiirin sihteerille tapahtuman tai hankinnan jälkeen.  

 Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti tarvittaessa liitteineen: 

 tapahtuman järjestäjä ja sen yhteystiedot, tapahtuman nimi, tapahtuma-aika, 
tapahtumapaikka, tapahtuman taustatiedot, osallistujamäärät, kohderyhmät yms.  
tuloslaskelma, josta ilmenee muut anotut/saadut avustukset sekä lyhyt kertomus ao. 
toiminnan taustatiedoista ja seuran aktiivisuudesta 

 
Avustukset maksetaan ao. vuonna, joten kaikkien anomuspapereiden tulee olla sihteerillä 
viimeistään joulukuun alussa, jotta ne ehtivät joulukuussa kennelpiirin hallituksen kokoukseen.   
 
 
Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 14.12.2020. Voimassa 1.1.2021 alkaen      



 

 

KORONA JA KOIRAHARRASTUS 
 
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRIN ALUEEN KOIRATAPAHTUMAT: 
Pohjois-Savon Kennelpiirin myöntämissä kokeissa ja koulutuksissa tulee järjestäjän tarkoin huolehtia 

AVI:n, THL:n ja Kennelliiton antamista ohjeista, mm. käsien pesusta ja käsidesin käytöstä, 

desifioinneista, turvaväleistä, ruokailutilaisuuksista, ylituomaripuhutteluista, maastokorttien 

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

syksyllä olemme oppineet.  

22.12. AVI ON KIRISTÄNYT OHJETTAAN SITEN, ETTÄ SE KIELTÄÄ 23.12.2020 – 22.1.2021 
välisellä ajalla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin 
osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys koskee koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta, eli 
Pohjois-Savoa, Etelä-Savoa ja Pohjois-Karjalaa.  

Pohjois-Savon EI missään koiratapahtumassa, kätellä eikä halailla.  

Rokotukset käynnistyvät vuoden vaihteessa, mutta AVI on tiedottanut, että rajoitukset/suositukset 

ovat voimassa ainakin kevään ajan. Jos uutta ei ilmene, niin syksyllä on mahdollista siirtyä pikkuhiljaa 

normaaliin elämään, kun väestö on rokotettu ja epidemia selätetty.  

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. 



 

 

KORONAPANDEMIA RAJOITTAA 
TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 
KEVÄTKAUDELLA 2021 
 
Kennelliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.12.2020 perua kaikki liiton omat tammi-
maaliskuun 2021 tapahtumat, mukaan lukien vuoden 2020 Voittaja-näyttelyn ja Koiramessut. 
Päätös ei koske kennelpiirien, rotujärjestöjen ja muiden jäsenyhdistysten tilaisuuksia, vaan 
nämä päättävät itse, miten toimivat viranomaisten linjausten puitteissa. 
 
- Koronapandemia rajoittaa elämäämme monella tavoin myös tulevana vuonna. Seuraamme 
tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja toivomme, että voimme käynnistää toimintaa keväällä 
uudelleen heti kun tilanne paranee, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri 
Lehkonen. 
 
Kennelliitto noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
aluehallintovirastojen linjauksia. 
 

Tammi-maaliskuun koiranäyttelyt voidaan perua tai siirtää 
Näyttelyn järjestäjät voivat halutessaan perua tai siirtää näyttelyn järjestämisen 1.1.-
31.3.2021 ajanjaksolla 31.5.2021 saakka. Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava päätöksestään 
Kennelliitolle viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttelyn ilmoitettua ajankohtaa. 
 
Näyttelyiden koiramäärää voidaan rajoittaa näyttelytoimikunnan päätöksellä. Päätöksestä 
tulee ilmoittaa Kennelliittoon kaksi kuukautta ennen näyttelyn ajankohtaa ja päätös tulee 
julkistaa Kennelliiton tapahtumakalenterissa ja näyttelyn kotisivuilla. 
 
Ulkonäyttelykausi alkaa keväällä 1.4.2021. Kennelliiton näyttely- ja 
ulkomuototuomaritoimikunta valmistelee mahdollista ulkonäyttelykauden pidentämistä 
syksylle 2021. 
 

Kokeiden, kilpailujen ja testien anomisessa poikkeusaikana kahden 
viikon anomisaika Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 

lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla 30.6.2021 asti. 
 

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa ei vaadita 
poikkeusaikana näyttelytulosta  Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden 

osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi osallistua 30.6.2021 saakka 
poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta. 
 

Kaikki Kennelliiton itse järjestämät tammi-maaliskuun tapahtumat 
perutaan  Kaikki Kennelliiton itse järjestämät tapahtumat on peruttu 31.3.2021 saakka, jos 



 

 

niitä ei järjestetä etätapahtumina. Koiramessujen 2020 Junior handler -kilpailut pyritään 
mahdollisuuksien mukaan järjestämään myöhemmin keväällä. Tästä tiedotetaan tarkemmin, 
kun uutta tietoa on. (Pohjois-Savon Kennelpiirissä noudatetaan AVI:n, THL:n ja Kennelliiton 
ohjeita ja määräyksiä).  
 
Päätös Kennelliiton itse järjestämien tapahtumien perumisesta ei koske kennelpiirien, 
rotujärjestöjen ja muiden Kennelliiton jäsenjärjestöjen tai yhdistyksien järjestämiä tilaisuuksia. 
Nämä päättävät itse, miten menettelevät tapahtumiensa osalta ottaen huomioon 
viranomaisten antamat määräykset ja suositukset. 
 
Myös koulutus-, kurssi- ja neuvottelutapahtumia voi järjestää edelleen viranomaisten 
määräysten ja suositusten puitteissa. Kennelliiton hallitus on valtuuttanut toimiston 
hyväksymään mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka ne poikkeaisivatkin Kennelliiton 
ohjeista ja määräyksistä. 
 

Kaveri- ja lukukoiratoiminta tauolla maaliskuun loppuun saakka 
Kaveri- ja lukukoirakäyntien keskeytystä jatketaan 31.3.2021 saakka. Myös koulutukset, 
kurssit, kokoukset ja muut lähitapaamiset ovat tauolla. Etälukukoiratoimintaa voidaan jatkaa 
aiemmin annetun ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Ulkomaille ei lähetetä edustusjoukkueita tammi-maaliskuussa 
Suomen Kennelliitto ei järjestä kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuita eikä pohjoismaisia 
maaotteluita ja mestaruuskilpailuita ennen 31.3.2021 eikä lähetä edustusjoukkueita näihin 
tapahtumiin. 
 

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraamuksitta osallistumisensa 
tammi-kesäkuun tapahtumiin Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien 

tuomarit sekä näiden tapahtumien toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa 
tapahtumissa ilman seuraamuksia 30.6.2021 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo syntyneiden 
kustannusten kanssa toimitaan, on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa. 
 

Lisätietoja: www.kennelliitto.fi 

 

  

http://www.kennelliitto.fi/


 

 

KENNELLIITON ANTIDOPINGOHJE 

PÄIVITETTY 
  

Koiralle voi hakea poikkeuslupaa joidenkin lääkeaineiden käytön sallimiseksi tiettyjen 
pysyvien sairauksien hoidossa niin, että koira voi jatkaa koiratapahtumiin osallistumista. 
Tällaisia lääkeaineita ovat siklosporiini, kilpirauhashormoni, fenyylipropanoliamiini, oklasitinibi 
ja lokivetmabi.  

Terveydentilan, hoitotasapainon ja lääkityksen oikean tason kontrolloimiseksi 
terveystarkastus uusitaan säännöllisesti vähintään 12 kk välein. Tarvittaessa eläinlääkäri voi 
edellyttää kontrollointia tapauskohtaisesti useammin. 

 Kilpirauhashormoni: Eläinlääkärin kontrolli vähintään 12 kk välein. 

 Siklosporiini: Eläinlääkärin kontrolli vähintään 6 kk välein. 

 Fenyylipropanoliamiini: Eläinlääkärin kontrolli vähintään 12 kk välein. 

 Oklasitinibi: Eläinlääkärin kontrolli vähintään 6 kk välein. 

 Lokivetmabi: Eläinlääkärin kontrolli vähintään 6 kk välein. 
Päivitetty ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta on voimassa 1.1.2021 
alkaen.  

Päivitetty ohje löytyy täältä: https://www.kennelliitto.fi/en/media/4501 

Lisätietoja: www.kennelliitto.fi 

PENTUNÄYTTELY 23.5.2021 
Kennelpiiri järjestää historiansa ensimmäisen kaikkien rotujen pentunäyttelyn 
Mehtäkoera viikonloppuna su 23.5.2021 Punttisilimässä Siilinjärvellä. Pentunäyttelyn 
arvosteluluokat: urokset 5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk, nartut 5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk. 

Näyttelystä enemmän: https://www.showlink.fi/shows/siilinjarvipn21/ 
 

https://www.kennelliitto.fi/en/media/4501
http://www.kennelliitto.fi/
https://www.showlink.fi/shows/siilinjarvipn21/


 

 

KENNELLIITTO PALKITSI 32 
ANSIOITUNUTTA KASVATTAJAA  
LAURI VUOLASVIRTA -PALKINNOLLA 
 
Kennelliitto on palkinnut vuodesta 1979 alkaen vuosittain ansioituneita kasvattajia Lauri Vuolasvirta -
palkinnoilla, jotka on perinteisesti jaettu Koiramessuilla. Tänä vuonna palkitseminen valitettavasti jää 
väliin koronapandemiatilanteen takia. Kaikkiaan 31 kennelnimen haltijalle myönnettiin tänä vuonna 
kasvattajapalkinto. 
 
- Onnittelen lämpimästi kaikkia tämänvuotisen palkinnon saajia ja toivotan heille menestystä 
kasvatustyössään myös jatkossa, sanoo Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula 
Laitinen. 
 
Hän painottaa, että suomalainen koirankasvatustyö on laadukasta, ja arvostettua myös maailmalla. 
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneita koirankasvattajia on noin 13 000. Suuri osa 
kasvatustyöstä on hyvin pienimutoista, pentueita teetetään noin kerran, pari vuodessa. 
 
Koirankasvatusta ohjaa Kennelliiton yleinen jalostusstrategia, joka tähtää siihen, että jalostukseen 
käytetyt koirat ovat mahdollisimman terveitä, hyväluontoisia ja rodunomaisia. Tämä on jokaisen 
vastuullisen kasvattajan tavoite, johon pyritään pitkäjänteisellä, suunnitelmallisella kasvatustyöllä. 
 
Lauri Vuolasvirta -palkinnon saaminen edellyttää sitoutumista pitkäjänteiseen, vastuulliseen 
kasvatustyöhön. Palkinnot myöntää Kennelliiton hallitus.  
 
Palkitut kasvattajat löytyvät täältä: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliitto-palkitsi-
32-kennelnimen-ansioituneet-kasvattajat-lauri-vuolasvirta-palkinnolla  
Lisätietoja: www.kennelliitto.fi 
 
 

16.12.2020: TIEDOKSI YHDISTYKSILLE, JOTKA ANOVAT KOE- JA KOULUTUSLUPIA 
RIISTAKESKUKSELTA! 
Metsästyslaissa tarkoitettujen koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen Suomen 
riistakeskukselta uudistuu. Tästä eteenpäin luvat voidaan hakea Suomen 
riistakeskuksen Oma riista - palvelun kautta ja toivomme, että tätä mahdollisuutta 
aletaan mahdollisimman suuressa laajuudessa käyttää. Suomen riistakeskus järjestää 
asiasta WEBINAARIN 20.1.2021, varsinainen kutsu lähetetään myöhemmin. 
Tilaisuudessa opetellaan hakemuksen tekeminen Oma riista - ympäristössä sekä 
käydään läpi muita lupakäytäntöihin ja säännöksiin liittyviä asioita. Tietysti myös 
keskustellaan muustakin asiaan liittyvästä. Pyydämme ystävällisesti kennelpiirejä 
viestimään tästä asiasta niille oman toimialueensa yhdistyksille, jotka ovat 
lupaosakkaina aiemmissa päätöksissä olleet. Toivomme edelleen, ettei uusia 
hakemuksia tehtäisi ennen kuin asiaan on yhdessä kouluttauduttu. Lisätietoja asiasta 
antaa allekirjoittanut. Hyvää Joulun aikaa ja hyvää Uutta Vuotta! Jyri Rauhala, 
riistapäällikkö Suomen Riistakeskus  

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliitto-palkitsi-32-kennelnimen-ansioituneet-kasvattajat-lauri-vuolasvirta-palkinnolla
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliitto-palkitsi-32-kennelnimen-ansioituneet-kasvattajat-lauri-vuolasvirta-palkinnolla
http://www.kennelliitto.fi/


 

 

HYVÄÄ JOULUA KOIRAN KANSSA 
lähde: www.kennelliitto.fi 

Joulu merkitsee monille herkuttelun aikaa, tuoksuvia kukka-asetelmia ja jouluisia 
koristeita. Koira saattaa olla kiinnostunut kotiin ilmestyneistä houkuttelevista herkuista 
ja uudesta sisustuksesta. Omistajan tehtävänä on kuitenkin taata koiralle turvallinen 
joulu. 
 
Kokosimme koiraperheen joulun ajan muistilistan yhdessä Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-
Maulan kanssa. 
-Joulu on ihanaa aikaa koko perheelle ja huomioimalla muutamat tärkeät asiat varmistat 
rennon ja turvallisen joulun myös karvaisille kavereille, muistuttaa Lilja-Maula. 
 

Jouluruokia vain ihmisille 
Koiran anova katse saattaa houkutella antamaan jouluruokia koiralle maisteltavaksi, mutta 
monet ihmisten rakkaimmista jouluruuista voivat kuitenkin olla koiralle haitallisia. Useat 
jouluruuat eivät sovi koirille ja voivat pahimmillaan aiheuttaa hengenvaaran. Kinkkua ei 
suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa. Kinkun paistorasva taas on haitallista 
koiralle, sillä se voi pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen. Kinkun tai siipikarjan luita ei 
myöskään pidä antaa koiralle. Luut voivat tukkia koiran suoliston tai terävät luunsirut jopa 
puhkaista suolen. Jos koira pääsee käsiksi kinkkuverkkoon, voi seurauksena olla 
hengenvaarallinen suolitukos, joten myös kinkkuverkko kannattaa laittaa visusti roskiin koiran 
ulottumattomiin. Mausteiset jouluruuat ja hiivaa sisältävät leivonnaiset voivat pistää koiran 
vatsan sekaisin, joten ne eivät kuulu koiran ruokakuppiin. Huolehdi siitä, ettei ruokia jää 
paikkoihin, joista koira pääsee niihin käsiksi. 
 
Makeista herkuista tumma suklaa on vaarallisimpien joukossa, joten myös suklaarasiat on 
hyvä pitää koiran ulottumattomissa. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on 
koiralle. Jo pieni määrä tummaa suklaata voi pahimmillaan saada aikaan vakavan 
myrkytyksen. Jos koira tulee yllättäen heikkovointiseksi, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Suklaan 
aiheuttaman myrkytyksen oireet näkyvät ensimmäisten 4-24 tunnin kuluessa. Oireita ovat 
muun muassa oksentelu, tärinä, lisääntynyt virtsaaminen, vatsakivut sekä kouristelu. 
Ole yhteydessä eläinlääkäriin, jos huomaat koiran syöneen sille kiellettyjä asioita. 
Päivystävien eläinlääkäreiden yhteystiedot on hyvä tarkistaa valmiiksi ennen pyhiä. Joulun 
pyhät voivat aiheuttaa muutoksia eläinlääkäriasemien aukioloaikoihin. 
 

Koiralta kiellettyjä ruoka-aineita: 
 ksylitoli 

 suklaa (etenkin tumma suklaa) 

 macadamiapähkinä 

 viinirypäleet ja rusinat 

 hiivaa tai soodaa sisältävät taikinat 

 joulukinkku 

 kinkun paistorasva 

 makeiset 

 mausteiset ruuat 

 Myrkylliset joulukukat 

 Perinteiset joulukukat, kuten 
jouluruusu, joulutähti, hyasintti, 
amaryllis, atsalea, tulppaani ja 
marjakuusi ovat myrkyllisiä koiralle. 
Pennut ovat aikuisia koiria 
vallattomampia ja niiden touhuja 
kannattaa seurata, etteivät ne pääse 
maistelemaan joulukukkia. 



 

 

Joulukoristeet 
Kynttilät ja kuusi kannattaa sijoittaa niin, ettei koira pääse touhutessaan kaatamaan niitä. 
Joulukuusen voi rajata esimerkiksi kompostiverkolla. Etenkin nuoret koirat saattavat olla 
kiinnostuneita myös jouluvaloista, joten sähköjohdot on hyvä piilottaa koiran ulottumattomiin. 
 

Jouluisia ideoita koiran iloksi 
Kun muu perhe nauttii jouluateriaa, voi koiralle varata esimerkiksi puruluun tai piilottaa 
herkkuja aktivointileluun. 
 
Mikäli olet varannut koiralle oman joululahjan, kannattaa paketista jättää pois teipit, narut ja 
pussit. Paketoimisessa voikin käyttää tavallista enemmän mielikuvitusta. Keittiöpaperirullien 
repiminen lahjan ympäriltä tai ruokanappuloiden etsiminen piiloista ovat koiralle mieleisiä 
aktivointikeinoja. 
 
Koiran joululahja voi olla muutakin kuin syötävää. Pidempi yhteinen lenkki tai metsäretki 
ilahduttaa niin omistajaa kuin koiraakin. Myös uuden tempun opettelu voi toimia mukavana 
yhteisenä puuhana. Koiraa voi muistaa myös rapsuttelulla ja leppoisalla yhdessäololla. 
 
Koska jouluna kotona voi olla koiralle paljon uutta ihmeteltävää, on myös hyvä huolehtia, että 
koiran oma tuttu ja turvallinen lepopaikka on saatavilla vilinän ja vilskeen keskellä. 

 
Kuva osallistui keväällä järjestettyyn söpöin koirakuva –kilpailuun. 
Kuvan meille lähetti Sari Airaksinen Siilinjärveltä  
 

 

Hyvää joulua koiran kanssa  



 

 

KENNELLIITON ETÄLUENNOT 
 

Kennelliiton kasvattajatoimikunta järjestää tammikuussa kolme etäluentoa kasvattajille, mutta 
muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan luennoille. Luennot on tarkoittettu 
Kennelliiton jäsenille ja ne ovat maksuttomia. 
 
Luennoista tehdään tallenteet, joten mukaan kannattaa ilmoittautua, vaikka luentoa ei 
ehtisikään kuunnella suorana. Tallenteet ovat katsottavissa vain luennoille ilmoittautuneille. 
 
12.1. klo 18: Nartun kiimakierto, synnytys ja pentujen kehitys, ELL Nina Mahlanen 
Ilmoittautuminen 10.1. mennessä. 
 
19.1. klo 18: Koiraharrastajasta koirankasvattajaksi, Kennelliiton kasvattajatoimikunnan 
jäsen Vesa Lehtonen Ilmoittautuminen 17.1. mennessä. 
 
26.1. kl. 18: Från hundentusiast till hunduppfödare, hunduppfödare Kaisa Metteri-Gold 
Anmäl dig senast 24.1. 
 
Ilmoittautuminen luennoille on avattu ja löytyvät www.kennelliitto.fi 
 
 

KOULUTUSKALENTERI  
 

Kaikki hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt löytyvät Kennelliiton 

ylläpitämästä Tapahtumakalenterista. 

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

KOETOIMITSIJAN PERUSKURSSI JÄRJESTETÄÄN ETÄKOULUKSENA 

 
16.1.2021 Kuopio, Scandic Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio, Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-
Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Paananen Tiina. Ilm. 22.9.2020-4.1.2021 
Paananen Tiina, 0500648246, tiina.j.paananen@gmail.com, Osm. 50 € tili FI03 5482 
3720 0031 85, Ilmoittautumiset Kennelliiton Tapahtumakalenterin kautta, 
maksukuittikopiot lähetetään ennen ilmoittautumisajan päättymista 
tiina.j.paananen@gmail.com. Kennelpiiri tarjoaa tulokahvit, lounas on 
omakustanteinen. www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 
 

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


 

 

VUODEN ERÄMIES 2020 
 

 

Hannun tarina 

 
Perinteiset Pohjois-Savon tervastulet 

peruttiin koronan pelossa.  

 

Suunnitelmassa olleelle 

tulistelupaikalle järjestettiin kumminkin 

pienimuotoinen tapahtuma, jossa 

hoidettiin perinteiset palkitsemiset. 

 

Erämieheksi nro 38 raati valitsi Hannu 

Pohtisen. Monipuolisesti erä 

harrastuksessa olleen Hannun  

ansiolista on valtavan pitkä, joten 

jätetään se kertaamatta. Todettakoon, 

että ansioita on vähintään riittävästi. 

 

Hannun harrastuksien 

pääasialliset ”työnantajat”  

ovat olleet SML:n Pohjois-Savon piiri, 

Kuopion rhy, Harmaahirvikoirajärjestö, Suomen Kennelliitto, P-S Kennelpiiri ja Pohjois-

Savon Pystykorvakerho.  

 

Pitkän ruppeeman mies on ahkeroinut myös omassa metsästysseurassaan 

Jännevirralla.    

      Teksti ja kuva: Veijo Miettinen 

 

 


