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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Kokeen ja kurssin pitoaika
1.1. – 30.4.
1.5. – 31.7.
1.8. – 31.12.

Anomukset Omakoirassa
30.8.
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 pääsevät omilla Omakoira -tunnuksillaan
hoitamaan yhdistyksensä asioita Omakoiraan.
Ryhmä- ja erikoisnäyttelyt anotaan myös Omakoiran kautta syyskuun loppuun
mennessä (30.9.2020 anottiin vuoden 2020 näyttelyt) KV, kaikkien rotujen ja Sawo
Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien yhdistysten tulee lähettää
allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote asiasta Tuula Laitiselle samalla aikataululla,
myöhässä tulleita otteita ei huomioida. (30.9.2020 ilmaistiin halukkuus Sawo Show
2020 järjestelyihin osallistuneilta ja 30.9.2021 vastaavasti KV ja kaikkien rotujen
näyttelyiden järjestelyihin osallistuneilta jne.)
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

TERVASTULET PERUTTU
Järjestelytoimikunta on päättänyt, että Tervastulet jäävät tältä vuodelta sytyttämättä
koronaepidemian vuoksi. Tavataan vuoden päästä!

KORONA JA KOIRAHARRASTUS
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 henkilöitä. Huolehditaan
tarkoin myös käsien pesusta ja käsidesin käytöstä, desifioinneista, turvaväleistä,
ruokailutilaisuuksista, ylituomaripuhutteluista, maastokorttien luovuttamisesta siten,
maastoihin matkustamisesta, että ei yleistä turvallisuutta vaaranneta.
Pohjois-Savon EI missään koiratapahtumassa, 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.

Entisellä ohjeella mennään eteenpäin. Ja Kennelliitto on antanut
valtuuden kennelpiireille ja tapahtumien järjestäjille tapahtumien
turvallisesta järjestämisestä!
KORONAPANDEMIA RAJOITTAA EDELLEEN KOIRAHARRASTAMISTA:
KENNELLIITTO ON PERUNUT KAIKKI OMAT SYKSYN TAPAHTUMANSA
Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 20.8.2020 perua kaikki tapahtumansa
tältä syksyltä. Tämän vuoden Voittaja-näyttelyt ja Koiramessut on siirretty ensi
vuodelle.
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

KENNELLIITOSTA TIEDOTETTUA
BLUP-INDEKSEJÄ EI PÄIVITETTY SYYSKUUSSA
Koirien jalostusarvoa ennustavia, niin sanottuja BLUP-indeksejä ei poikkeuksellisesti
päivitetty syyskuussa. Siihen saakka, kunnes indeksit päivitetään uudelleen, käytetään
indeksiarvoina elokuun tietoja. Päivitysten puuttuminen ei vaikuta koirien rekisteröintiehtoihin.
Koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön BLUP-indeksit päivitetään Kennelliiton
jalostustietojärjestelmään. BLUP-indeksejä lasketaan Kennelliitossa myös kyynärnivelen
kasvuhäiriöstä sekä bokserien spondyloosista.
Niillä roduilla, joilla indeksi on mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamiseen
tarkoitetussa PEVISA-ohjelmassa, indeksit päivitetään joka kuukausi, muiden rotujen indeksit
taas joka toinen kuukausi. Normaalisti päivitys tehdään aina kuun viimeisellä viikolla.
Lisätiedot Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi, puh. 044 218 4431

KENNELLIITON PALVELUT TOIMISTOON
KOHDISTUVAN LAKON AIKANA
Suurin osa Kennelliitto-konsernin palveluista toimii Toimihenkilöliitto ERTOn 30.11.2020
saakka ilmoitetun lakon aikana normaalisti, mutta lakko voi aiheuttaa viivästyksiä joissain
toimiston palveluissa.
Lakko ei koske Kennelliiton tytäryhtiöitä Showlink Oy:tä, Prettybit Projects Oy:tä ja Kustannus
Oy Koirammea. Showlink Oy hoitaa rekisteröinti-, näyttely-, koe- ja kilpailutulostallennuksia
sekä terveystulostallennuksia. Kustannus Oy Koiramme julkaisee Koiramme-lehteä.
Kennelliiton puhelinneuvonta toimii lakon aikana normaalisti. Kaikki Kennelliiton
palvelunumerot ja muut yhteystiedot löytyvät täältä. Joihinkin toimiston numeroihin ja
sähköposteihin vastaamisessa voi olla lakon aikana viivettä.
Suurinta osaa asioinnista voi hoitaa verkossa ja Omakoiran palveluita hyödyntäen. Verkkotai mobiilipalvelussa voi muun muassa tehdä koiran omistajailmoituksen, päivittää omia
jäsentietojaan tai tilata lähetteen koiran terveystutkimukseen. Kasvattaja voi rekisteröidä
pentueensa Omakoira-palvelun kautta.
Röntgenlausuntopalvelut toimivat normaalisti. Syyskuussa IT-ohjelmapäivityksen vuoksi
syntyneet ruuhkat on purettu.
Kennelliiton toimisto on auki normaalisti kello 9-15. Toimistolla ei ole asiakaspalvelua.
Showlinkin Leppävirran toimisto on avoinna ma-pe kello 9–17. Rekisteritodistuksia voi tuoda
Showlinkin Espoon toimistolle ja noutaa sieltä syksyn aikana vain keskiviikkoisin 9–17. Myös
Espoon toimiston yhteydessä sijaitseva Showlinkin myymälä on avoinna vain keskiviikkoisin.
ShowlinkShop-verkkokauppa toimii normaalisti.
Pahoittelemme lakon mahdollisesti aiheuttamia haittoja.

Yhteystiedot
Kennelliiton palvelut
Palvelemme koiranomistajia nopeasti ja
luotettavasti. Katso alta palvelunumeromme ja
muut yhteystiedot. Vaihde ja neuvontanumero
palvelevat arkisin kello 11-17 ja muut numerot
arkisin kello 9-15.
Suurta osaa palveluihimme liittyvistä asioista voi
hoitaa sähköpostitse tai verkossa Omakoirapalvelussa. Verkko- tai mobiilipalvelussa voi
muun muassa tehdä koiran omistajailmoituksen,
päivittää omia jäsentietojaan tai tilata lähetteen
koiran terveystutkimukseen. Kasvattaja voi
rekisteröidä pentueensa Omakoira-palvelun
kautta.
Huom! Tietoturvasyistä, hoidathan esimerkiksi
jäsenasioitasi koskevat asiat aina sähköpostitse
eikä esimerkiksi Kennelliiton Facebook-sivun
kautta.
Kennelliiton osoite
Suomen Kennelliitto, Kamreerintie 8,
02770 Espoo
Rekisteröintidokumentit
Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy,
PL 20, 79101 Leppävirta
Rekisteröintidokumenttien tuonti tai nouto
Kievarinkatu 4, Leppävirta (arkisin 9-17)
Lanttikatu 2, Espoo (vain keskiviikkoisin 9-17)
(rekisteröintidokumentteja ei saa lähettää
käyntiosoitteeseen!)
Vaihde klo 11-17 09 887 300
Fax 09 8873 0331
Neuvonta ma-pe 11-17 09 8873 0333
neuvonta@kennelliitto.fi
Jäsenasiat klo 9-15
Koiramme-lehden tilaukset, osoitteenmuutokset
Henkilöjäsenasiat
jasenasiat@kennelliitto.fi 09 8873 0244
Yhdistysjäsenasiat
vain sähköpostilla yhdistykset@kennelliitto.fi

Rekisteröinti klo 9-15
Pentueet, tuontikoirat, rekisteritodistusten
jäljennökset, FIX-koirat, koirien
omistajailmoitukset ja -muutokset
rekisterointi@kennelliitto.fi 09 8873 0277
Terveystutkimukset
Terveystutkimuslausuntojen kirjaaminen,
röntgenkuvien ja -lausuntojen käsittely,
eläinlääkäritodistusten käsittely,
röntgenlausuntojen valitusten käsittely,
eläinlääkärien yhteystiedot, terveystulosten
korjaukset terveystulokset@kennelliitto.fi 09
8873 0341 fax 09 8873 0331
Eläinlääkäri Liisa Lilja-Maulan puhelinaika
röntgenlausunnoista keskiviikkoisin kello 13-15
numerossa 09 8873 0224.
Omakoira-asiat
Omakoira-palvelun tekninen tuki ja neuvonta.
HUOM! Jos asiasi koskee jäsenyyttä, ota
yhteyttä: jasenasiat@kennelliitto.fi
tai pentujen rekisteröintiä:
rekisterointi@kennelliitto.fi
omakoira@kennelliitto.fi
Jalostusasiat klo 9-15
Jalostusstrategia, PEVISA, poikkeusluvat,
jalostuksen tavoiteohjelmat, jalostusindeksit,
koirien hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyvät
asiat jalostusposti@kennelliitto.fi 09 8873 0342
Kasvattaja-asiat klo 9-15
Koiranpitoon ja kasvatukseen liittyvä säännöstö
kasvattajatmk@kennelliitto.fi 09 8873 0294
Kennelnimiasiat klo 9-15
Kennelnimianomukset ja -muutokset
kennelnimet@kennelliitto.fi
09 8873 0329 09 8873 0306
Näyttelyiden järjestäminen klo 9-15
Näyttelysihteerit, näyttelyiden järjestäjien
yhteydenotot, ulkomuototuomariasiat ja
ulkomuototuomariluettelo.
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi 09 8873 0344
Valionarvot klo 9-15
Valionarvojen sekä Voittaja-titteleiden
vahvistaminen, ulkomaisten valionarvojen ja

titteleiden kirjaaminen, valio- ja käyttötodistukset
ulkomaalaisia näyttelyitä varten
valiot@kennelliitto.fi 09 8873 0306 09 8873 0329

Tunnistusmerkintäasiat
neuvonta@kennelliitto.fi
DNA-asiat

Näyttelytuloskorjaukset
nayttelytuloskorjaukset@kennelliitto.fi
Koetuloskorjaukset
koetuloskorjaukset@kennelliitto.fi
Kaverikoira-asiat kaverikoirat@kennelliitto.fi
Vuolasvirta-asiat
Ansioituneille kasvattajille myönnettävän Lauri
Vuolasvirta -palkinnon anomiseen liittyvät asiat
vuolasvirta@kennelliitto.fi

dna@kennelliitto.fi

Antidoping-asiat
EJ-rekisterin poikkeuslupa-asiat:
adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi,
varoaikakyselyt: ad@kennelliitto.fi
Viestintä
Kennelliiton viestintään liittyvät asiat
viestinta@kennelliitto.fi
Koiramme-lehti
Lehtitilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset
jasenasiat@kennelliitto.fi 09 887 300

RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOAIKA KENNELLIITOSSA
ON PALAUTUNUT NORMAALIKSI
Röntgenkuvien lausunta-aika Kennelliitossa on nyt normaali, noin viikko kuvien saapumisesta
Kennelliittoon. Yksittäisten kuvien kohdalla voi kuitenkin edelleen olla viiveitä teknisistä syistä.
Kennelliiton röntgenkuvien katselujärjestelmään tehtiin syyskuun alussa ITjärjestelmämuutos, joka pidensi tilapäisesti röntgenkuvien lausuntoaikoja.

NYKYISEN KOIRAREKISTERIOHJEEN VOIMASSAOLOA JATKETAAN
VUODEN 2021 LOPPUUN SAAKKA
Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 8.10.2020 jatkaa nykyisen koirarekisteriohjeen
voimassaoloa 31.12.2021 saakka.
Kennelliiton hallitus on hyväksynyt nykyisen koirarekisteriohjeen 6.10.2016 ja ohje on ollut voimassa
2017-2020. Esitystä uudeksi koirarekisteriohjeeksi valmistellaan kasvattajatoimikunnan
puheenjohtaja Tuula Laitisen vetämässä työryhmässä.
Nykyisen koirarekisteriohjeen voimassaoloa jatkettiin, sillä esitys uudeksi ohjeeksi on vielä kesken.
Kennelliiton koirarekisteriohje on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Ohje sisältää säännöt
rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen rekisteri EJ). Määräykset koskevat ohjeen voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta
syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.

KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA
PÄIVITETTIIN
Kennelliitto ylläpitää verkkosivuillaan eri lääkkeiden ja lääkeaineiden minimivaroaikalistaa. Listan
käyttötarkoitus on auttaa asiakkaita ja eläinlääkäreitä sekä klinikoita tarkistamaan eri lääkeaineiden
minimivaroajat.

Kennelliiton Antidopingtyöryhmä esitti Kennelliiton hallitukselle päivityksiä lääkelistaan. Kennelliiton
hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 8.10.2020. Päivitettyyn lääkelistaan pyrittiin
yhtenäistämään minimivaroajat muiden Pohjoismaiden kennelliittojen kanssa sekä selkeyttämään
sisältöä. Lääkeainelistalle on kirjattu vain koirille hyväksyttyjä lääkeaineita. Lääkelistan päivityksen
yhteydessä siitä rajattiin pois eläinten lisäravinteet ja niihin verrattavissa olevat tuotteet.
Lääkelistan nimi muutettiin, uusi nimi on Kennelliiton ohje lääkeaineista ja niiden varoajoista. Ohje
tulee voimaan 1.11.2020. Voimassa oleva lista sekä päivitetty ohje löytyvät
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/tietoa-antidopingsaannoista-kaytanteista-ja-valvonnasta.

KAVERI- JA LUKUKOIRATOIMINTA KESKEYTYY LOPPUVUODEKSI
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

KOLMEN LYHYTKUONOISEN RODUN JALOSTUSSÄÄNNÖKSET
TIUKENTUVAT ENSI VUONNA
Suomen Kennelliitto suhtautuu vakavasti lyhytkuonoisten rotujen terveysongelmiin.
Englanninbulldoggin ja mopsin jalostussäännökset ovat tiukentumassa vuoden 2021 alussa. Myös
jalostukseen käytettäville ranskanbulldoggeille aloitetaan ensi vuoden alussa pakolliset
terveystutkimukset.
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt elo-syyskuussa rotujärjestöjen esitykset
mopsien, ranskanbulldoggien ja englanninbulldoggien terveysohjelmiksi eli niin sanotuiksi PEVISAohjelmiksi. Kennelliiton hallituksen vahvistamat englanninbulldoggin ja mopsin terveysohjelmat
viedään vielä tiedoksi Kennelliiton valtuustolle marraskuussa.
Lyhytkuonoisista roduista tiibetinspanielilla ja bostoninterriereillä on ollut pakollinen terveysohjelma jo
useita vuosia, ja mopseilla tämän vuoden alusta. Nämä ohjelmat eivät kuitenkaan pureudu
lyhytkuonoisten rotujen tyypillisiin ongelmiin, vaan muihin rotukohtaisiin sairauksiin. Muilla
lyhytkuonoisilla roduilla ei ole ollut rotukohtaisia terveysohjelmia.
Tilanne muuttui vuonna 2019, kun englanninbulldoggeille hyväksyttiin rotujärjestön esityksestä
kävelytesti koirien jalostuskäytön pakolliseksi ehdoksi. Kävelytesti, jolla arvioidaan koiran hyvää
hengityskykyä ja lämmönsäätelyä, on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2017 alkaen.

Ensi vuoden alusta englanninbulldoggien terveysohjelma laajenee merkittävästi. Pakolliseksi tulevat
kävelytestin lisäksi lonkkatutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja
silmätutkimus. Ranskanbulldoggeille aloitetaan myös pakolliset terveystutkimukset vuonna 2021.
Pakolliseksi tulevat selän laaja röntgentutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä
tutkimus, silmätutkimus ja sydänkuuntelu. Myös mopseille on alkamassa terveysohjelma vuoden
2021 alusta. Terveysohjelmaan kuuluvat silmätutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta
tehtävä tutkimus ja pakollinen kävelytesti joko suunnitellun pentueen isälle tai emälle.
Ensi vuodesta alkaen Kennelliiton jalostustietokantaan tallennetaan kävelytestituloksen lisäksi
eläinlääkärin kävelytestin yhteydessä tekemä, ylähengitysteiden ahtautta kuvaavan BOAS-asteikon
mukaisen luokituksen tulos. Jatkossa on tarkoitus vielä laajentaa lyhytkuonoisten rotujen
ylähengitystieoireyhtymään (BOAS) vaikuttavien tietojen tallennusta.
Ensimmäisenä Pohjoismaana Suomi ottaa nyt käyttöön näin laajat jalostussäännökset kolmelle
lyhytkuonoiselle rodulle. Kennelliitto kannustaa myös lyhytkuonoisten rotujen rotujärjestöjä avoimeen
keskusteluun pitkäjänteisistä, harkituista roturisteytyksistä.
Jalostusrajoitusten tiukentuessa on myös tärkeää ylläpitää mahdollisimman laajaa jalostuspohjaa ja
välttää ääripiirteiden korostamista.
- Rotujärjestöillä, lyhytkuonoisten rotujen harrastajilla ja Kennelliitolla on edessään suuria haasteita
näiden rotujen terveyden edistämiseksi. Voimme päästä hyviin tuloksiin yhteistyöllä. Kennelliiton
tehtävänä on edistää ja kannustaa lyhytkuonoisten rotujen terveystutkimuksia ja saada kaikki rodut
mukaan näihin ”terveystalkoisiin”, sanoo Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio.
Lisätiedot:
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio
kirsi.sainio@helsinki.fi, puh. 044 218 4431
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi, puh. 050 329 2188

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KENNELLIITON KOIRANETTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ JA SEN TUTKIMUSKÄYTÖSTÄ
Kennelliiton KoiraNet-tietojärjestelmästä ja sen käytöstä tutkimustarkoituksiin on noussut esille paljon
kysymyksiä Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän sopimuksesta käytävässä
keskustelussa. Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia keskustelussa esittelyihin kysymyksiin.
Kaikkiin keskustelussa esitettyihin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia, sillä sopimusneuvottelut ovat
kesken.
KoiraNet on Kennelliiton vuonna 2005 käyttöön ottama tietojärjestelmä. Se sisältää koirien
tunnistusmerkintä- ja rekisteröinti- ja sukutaulutietoja, koirien omistaja- ja kasvattajatietoja sekä
koirien terveystutkimus-, näyttely-, koe- ja kilpailutietoja ja tietoja koirien kuolinsyistä.
Tietojärjestelmässä on tietoa yli kahdesta miljoonasta koirasta. Täsmällistä terveystutkimustietoa on
tallennettu KoiraNetiin aina vuodesta 1988 alkaen, ja sinne on kertynyt yli 1,14 miljoonaa yksittäistä
tutkimustulosta. Kennelliton jalostustietojärjestelmä on kaikille avoimesti selattava verkkopalvelu.
Kuka saa käyttää KoiraNetin tietoja ja minne kaikkialle tietoa annetaan?
Kennelliitto luovuttaa KoiraNetistä koirien tietoja jäsenyhdistystensä, jäsentensä sekä erillisin
sopimuksin kolmansien tahojen käyttöön.
Tietoja KoiraNetiin luovuttaneet koiranomistajat, koirankasvajat sekä rotujärjestöt ja -yhdistykset
voivat hyödyntää julkisia tietoja omaan käyttöönsä.

Tavoitteena on, että KoiraNetin tiedot ovat jatkossa entistä laajemmin tutkijoiden käytössä.
Miten Kennelliitto tukee koirien geenisairausten tutkimista?
Kennelliitto tukee koirien terveyteen liittyvää tutkimusta sekä yhteistyötä tutkijoiden kanssa koirien
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminta on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Kennelliiton
tavoitteena on laajentaa ja kehittää tätä yhteistyötä.
Kennelliitto on edistänyt omilla toimillaan monin eri tavoin koirien geenitutkimusta. KoiraNetin
suorakäytöstä Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmälle on sovittu vuonna 2011, ja
Kennelliitto on tukenut koirien geenitutkimusta myös hyvin monin muin eri tavoin.
Milloin koirien geenitutkimusryhmän automaattinen tietojenkäyttö KoiraNet-tietokantaan
päättyi?
Kennelliiton ja Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän välinen sopimus päätettiin
yhteisymmärryksessä yksimielisessä neuvottelussa helmikuussa 2020, ja tietokannan suorakäyttö
loppui kesäkuussa 2020. Neuvottelut sopimuksen uudistamisesksi aloitettiin jo keväällä.
Milloin sopimus koirien geenitutkimusryhmän kanssa saadaan syntymään?
Tavoitteena on saada mahdollisimman pian aikaiseksi laajempi sopimus, jolloin useammat
tutkimusryhmät voisivat toimia tämän sopimuksen alla. Jotta sopimuksen valmistelutyö etenee
ripeästi, otamme siihen mukaan ulkopuolisen asiantuntijan, ja tästä on oltu yhteydessä professori
Hannes Loheen. Muun muassa sopimuksen tietosuojakysymyksiä selvitetään parhaillaan
asiantuntijoiden kanssa.
Miten koirien terveystietoja voidaan käyttää mahdollisimman laajasti tutkimustarkoituksiin?
Kennelliiton tavoitteena on saada tietojärjestelmän tiedot entistä laajempaan tutkimuskäyttöön.
Jalostustietojärjestelmä on avoimuutensa ja laajuutensa vuoksi ainutlaatuinen myös kansainvälisesti.
Nyt neuvoteltavassa sopimuksessa on otettava huomioon uusiutuneet tietosuojasäännökset ja
tarkennettava sitä, miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille.

Hirvipeijaiset parempi jättää väliin – Metsästäjäliitto ja MTK kehottavat
metsästysseuroja perumaan tai siirtämään peijaisia koronapandemian
takia
Lähde: Maaseuduntulevaisuus Erä 06.10.2020 Sari Penttinen

Peijaiset ovat monella kylällä merkittävin vuotuinen kokoontuminen.
Hirvipeijaiset on syytä siirtää aikaan, jolloin koronauhka on poistunut, suosittavat Suomen
Metsästäjäliitto ja MTK.
Peijaiset ovat monen kylän merkittävin vuotuinen kokoontuminen. Siitä huolimatta järjestöt esittävät,
että metsästysseurat peruisivat tai siirtäisivät peijaisiaan tältä syksyltä ja tulevalta talvelta
tuonnemmaksi koronavirusriskin takia.
Peijaisten sijasta kyläläiset voisivat kokoontua väljästi makkaratulille tai lihakeitoille taivasalle niin,
että riski voidaan ottaa huomioon, ehdottavat järjestöt tiedotteessaan.
"Kutsukaa maanomistajia mukaan jahteihin", vinkkaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko
Silpola.
Hämeenlinnalaisen Kalvolan metsästysseuran puheenjohtaja Aapo Cederberg kertoi viime
perjantaina MT:eelle, että seuran peijaiset ja erillinen maanomistajatilaisuus on peruttu
koronatilanteen takia. "Emme halua ottaa riskiä tällaisissa asioissa. Olisi todella ikävää, jos virus
leviäisi seuran tilaisuudessa."

KENNELLIITON ETÄLUENNOT
Kennelliiton kasvattajatoimikunta järjestää marraskuussa kolme etäluentoa eli webinaaria
kasvattajille. Luennoille ovat tervetulleita mukaan myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet
kennelliiton jäsenet. Luennot ovat maksuttomia.
Kannattaa laittaa luentojen päivämäärät jo kalenteriin. Tarkemmat ilmoittautumistiedot tulevat
loka-marraskuun vaihteessa, kun luennoille ilmoittautuminen alkaa. Luennoille
ilmoittaudutaan kongressi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Tästä annetaan tarkemmat
ohjeet, kun tiedotamme ilmoittautumisten avaamisesta.

Marraskuun luentojen esittelyt
ell Nina Mahlanen 17.11. Klo 18: Nartun ja uroksen astutuskäyttäytyminen
Luennolla käsitellään koirien lisääntymiskäyttäytymistä ja hoivakäyttäytymistä ja sen
merkitystä koiran koko loppuelämälle.
Luennoitsijasta:
Nina Mahlanen on valmistunut eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 1993 ja toiminut
sen jälkeen monenlaisissa eläinlääkärin tehtävissä. Tällä hetkellä hän on eläinklinikka
peninkulman omistajaeläinlääkäri ja tekee lisäksi päivystysvuoroja eläinsairaala
aistissa.
Hän on kiinnostunut erityisesti koirien ja kissojen käytösongelmista, ihotaudeista sekä
lisääntymisestä, joihin hän on kouluttautunut ulkomaisilla kursseilla (mm. Evssar,
esavs, esvd). Häntä kiinnostavat myös koirien perinnölliset sairaudet.
Nina Mahlanen kasvattaa käyttölinjaisia cockerspanieleita ja suomenpystykorvia. Hän
toimii luottamustehtävissä muun muassa suomen kennelliitossa, suomen
pystykorvajärjestössä ja cockerspanielit ry:ssä.

OLETKO TUTUSTUNUT JO?
Kennelliiton koulutusportaaliin

Vesa Väkeväinen 26.11. Klo 18: Näkövammaisten liitto ry:n opaskoirakoulun toiminta,
Luennolla kerrotaan opaskoirakoulun kokonaisvaltaisesta toiminnasta, joka pitää
sisällään muun muassa opaskoirien jalostamisen, kasvatuksen, kouluttamisen ja
hoitokotien valinnan sekä näkövammaistyön.
Luennoitsijasta:
Vesa Väkeväinen on opaskoirakoulun toiminnan pitkäaikainen asiantuntija. Hän on
työskennellyt opaskoirakoululla 36 vuotta, josta 16 vuotta kouluttajana ja sen jälkeen
19 vuotta kennelvastaavana. Hän on toiminut opaskoirakoulun johtajana tammikuusta
2020 alkaen.

elt Thomas Grönthal 30.11. Klo 18: "aseptinen omatunto" eli miten ehkäistä infektioiden
syntyä,
Mitkä tarttuvat taudit uhkaavat koiraani näyttelyissä, entä astutusreissussa tai ihan
kotioloissa? Luennolla käsitellään koiran yleisimpiä tartuntatauteja, niiden leviämistä,
sekä leviämisen ehkäisemistä erityisesti koirankasvattajan näkökulmasta.
Luennoitsijasta:
Thomas Grönthal toimii kliinisenä opettajana ja keskuslaboratorion johtajana helsingin
yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän työskentelee kliinisen
diagnostiikan, antibioottiresistenssin tutkimuksen ja tautivastustuksen parissa. Hän
väitteli metisilliini-antibiootille vastustuskykyisen staphylococcus pseudintermedius bakteerin epidemiologiasta suomessa vuonna 2017, ja valmistui samana vuonna
tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäriksi. Hän on lisäksi ruokaviraston pysyvän
mikrobilääketyöryhmän jäsen.
Tervetuloa mukaan luennoille!

Lisätiedot:
Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Tuula Laitinen, Tuula.laitinen@kennelliitto.fi, puh. 050 430 3229
Kennelliiton viestintä, viestinta@kennelliitto.fi
Ilmoittautumiset: loka-marraskuun vaihteessa avautuu ilmoittautumilinkit

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

KOETOIMITSIJAN PERUSKURSSI
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

PALKINTOTUOMAREIDEN PERUS- JA
JATKOKOULUTUKSET NONSTOPPINA
Nonstop kouluksesta sovitaan etukäteen
kouluttajan kanssa, järjestämisen edellytyksenä
on vähintään viisi osallistujaa.
AJOK, KEAJ, IAJOK
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, Osm. 0 €,
ilmoittautumiset suoraan kouluttajalle. Osm. 0€, sääntökirja
omakustanteisesti. AJOK, BEAJ kouluttaja Risto Kuivalainen,
IAJOK, KEAJ kouluttaja Veikko Nissinen. http://www.pohjoissavonkennelpiiri.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, Osm. 0 €, 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, HIRV-J, KARH
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin toimintaalue, 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.pohjoissavonkennelpiiri.fi
LINT
1.1.-31.12.2020 Kuopio, Pohjois-Savon Kennelpiirin toimintaalue, 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

POHJOIS-SAVON KAKSI
SANKARIKOIRAA
Kennelliitto myöntää vuonna 2020 Sankarikoiran arvon 22 koiralle. Lisäksi 18 koiraa saa
kunniamaininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut
merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Kennelliitto on palkinnut kaksi
koiraa Pohjois-Savosta, kumpikin palkituista koirista toimivat Kuopion Kaverikoirissa.

kuva: Riikka Surkka-Niemeläinen

Welsh corgi cardigan Hugo ilmoitti loukkaantuneesta miehestä.
Hugo vaati määrätietoisesti lasitetun terassioven avaamista. Omistaja päästi Hugon terassille, jossa
Hugo asettui maahan nähdäkseen piha-aidan ali. Hugo alkoi vinkumaan. Koiran reaktio oli niin
voimakas, että omistaja päätti mennä katsomaan, mikä oli hätänä. Omistaja huomasi kadulla
verilammikossa makaavan miehen. Mies oli kaatunut ja lyönyt päänsä. Hugon omistaja ryntäsi
miehen luokse ja kutsui naapurin apuun. Paikalle saapunut kolmas henkilö kutsui ambulanssin.
Kevään poikkeusolojen takia kadulla oli todella hiljaista ja jokainen menetetty hetki olisi voinut olla
kohtalokas. Hugon ansiosta miehen henki pelastui.

Kuva: Leenä Vänskä

Monirotuinen Nana varoitti omistajaansa.
Nana nukkui omistajansa kanssa parvekkeella. Parin tunnin unen jälkeen Nana herätti omistajan
normaalista poikkeavalla tavalla. Nana katsoi vuoron perään omistajaa ja ikkunaa. Omistaja kuuli
rätinää ja pakeni sisälle. Hetkeä myöhemmin karkaistua lasia oleva ikkuna räjähti ulospäin.
Omistajan sänky oli täynnä lasimurskaa ja tyynyllä oli iso lasinpala. Ilman Nanan varoitusta omistaja
olisi nukkunut sängyllä lasin räjähtäessä hänen päälleen.
Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä
myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä
tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet
siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamaininnan
myös muista sankariteoista. Vuonna 2020 Kennelliiton toiminnassa on painotettu koiran hyvän
luonteen ja käyttäytymisen edistämistä. Sankarikoirat edustavat hyväluonteisia ja ihmisrakkaita koiria,
jotka ovat teoillaan osoittaneet rohkeutta ja rakkautta. Eniten Sankarikoiran arvoja on tänä vuonna
myönnetty koirille, jotka löysivät eksyneitä tai apua tarvitsevia ihmisiä. Sankarikoiran arvoja
myönnettiin myös koirille, jotka hälyttivät alkavasta tai jo syttyneestä tulipalosta, puolustivat ihmisiä
vaaratilanteessa sekä koirille, jotka reagoivat ihmisen hengenvaaralisiin oireisiin.

Onnea Hugolle ja Nanalle sekä kaikille tunnustuksen saaneille!

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-tallentaminensahkoisesti-omakoira-palvelussa

KASVATTAJAN JATKOKOULUTUS
Kasvattajan jatkokoulutus Kuopiossa 14.-15.11.2020 saadaan näillä näkymin
järjestää. Jos joudut jostain syystä perumaan osallistumisesi, niin tee se ensitilassa viimeistään loka-marraskuun vaihteessa Sari Vähäkoskelle sähköpostilla
sari.vahakoski@pohjois-savonkennelpiiri.fi. Kurssi täyttyi ennätysajassa ja
varasijoillakin olisi innokkaita osallistujia. Ehdoton henkilöraja, jota noudatamme, on 50
henkilöä.
Kennelpiirin neuvottelee parhaillaan Hotelli Scandic – Kuopio, kanssa turvallisista
järjestelyistä. Kartoituksen perusteella koulutustilat ovat riittävän tilavat, jotta
turvavälejä voidaan noudattaa. Olemme sopineet, että kaikki kurssilaiset käyttävät
kumpanakin päivänä kasvomaskeja.
Sari Vähäkoski lähettää teille kaikille sähköpostia vielä marraskuun puolella, postin
mukana saatte mm. viikonlopun ohjelman ja tarkemmat koronaohjeet.
Kurssimaksun eräpäivä on 31.10., lähettäkää Sarille sähköpostiin kuittikopio.

Tervetuloa koulutukseen!

