
 

POHJOIS-SAVON 

KENNELPIIRI RY 
 

 

KEVÄISET   

HAAKAHUKSET …  
5.3.2022 Sähköinen tiedote 
 
Jäsenmaksulasku on lähetetty  
sähköpostilla tammikuussa!  

Vuosikokouskutsu lähetetään  
näinä päivinä jäsenyhdistyksille  
sähköpostilla 

Koiran Päivää vietetään Leppävirralla 24.4.  
Ohjelma julkaistaan kennelpiirin  
kotisivulla ja facebookissa. 
 
Seuraava sähköinen tiedote julkaistaan kesänkynnyksellä.  

 

KLIKKAA SISÄÄN 

LINKISTÄ 

 

Kennelpiirin  

yhteystiedot  

____ 

Kennelpiirin 

lomakkeet 

____ 

Kaluston lainaus 

sekä tilavuokraus, 

ohjeistus  

____ 

Itä-Suomen 

 KORONA  

rajoitteet AVI 

____ 

Kennelpiirin 

tiedotteet jäsenille 

ajankohtaista 

 

Kannen kuva: 
Karo Mehtonen 

 
”kauden päättyessä 
lunta oli jo riittävästi, 

saalis tuodaan 
emännälle, maksoi mitä 

maksoi” 

 

 

http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/resources/public/KANSIKUVAT/Tiedotusasiat/Sahkoiset_haakahukset/yhteystiedot.pdf
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/page/38
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/107
https://avi.fi/tiedotteet?p_p_id=fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view
http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/kennelpiirin-tiedotusasiat


KENNELPIIRIN PUHEENJOHTAJALTA 
 

UUSI Koiranomistajan  
ja -haltijan perussääntö on 
astunut voimaan 1.1.2022 

 

Kennelliiton tarkoituksena on koira-alan 
valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä 
luoda hyvät edellytykset koirien 
hyvinvoinnille ja koiranpidolle suomalaisessa 
yhteiskunnassa niin, että koira on luonteva 
osa suomalaista elämänmuotoa.  
 
Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien 
vastuullista omistamista, kasvattamista ja 
käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, 
käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä 
ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira. 
 
Kennelliiton säännöt, ohjeet ja määräykset 
koskevat kennelliiton jäseniä sekä henkilöitä, 
jotka osallistuvat järjestäytyneeseen 
koiraharrastustoimintaan. 
 
Hankkiessaan koiran pentuna, hän varmistuu, 
että se luovutetaan vähintään seitsemän (7) 
viikon ikäisenä, hän tekee pennusta 
omistajailmoituksen kennelliittoon. 
 
Koiranomistajana tai -haltijana ostaja on selvillä 
koiria koskevien lakien, asetusten ja määräysten 
sisällöstä ja toimii niiden mukaisesti. 
 
Koiranomistajana tai -haltijana hän on perehtynyt 
koirin laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin ja huolehtii, 
että koirat saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa 
ja rodunomaista aktiviteettia. Ostaja pitää 
koiriaan niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja 
huolehtii, että ne saavat riittävästi liikuntaa.  
 
Hän huolehtii, että koiranpidostani ei aiheudu 
kohtuutonta haittaa ympäristölle. 
 
Hän antaa avoimesti tietoa koiriensa 
ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Hän 
luovuttaa kennelliitolle omistamiensa koirien 
terveystutkimustulokset ja suostuu niiden 
julkaisemiseen.  
 
 
 

 
Kuva on otettu Tervastulilla Riistavedellä.  
Kuva Veijo Miettinen 

 
Hän ymmärtää, että koirien 
terveystutkimustulokset ovat vapaasti 
käytettävissä tarvitsemallaan tavalla. Koiran 
omistajana hän tietää, että 
terveystutkimustulokset ovat rodun kasvatuksen 
etu, osa pysyvää tietokantaa ja kennelliiton 
avoimen tietokannantoimivuuden edellytys. 
 
Koiraa myydessään, sijoittaessaan tai 
välittäessään hän noudattaa sääntöä ja käyttää 
ensisijaisesti kennelliiton vahvistamia lomakkeita 
tai laatii kirjallisen, samansisältöisen 
sopimuksen. Hän opastaa uutta omistajaa 
tekemään omistajailmoituksen kennelliittoon. 
 
Jos koiralla teetätetään jälkeläisiä, hän perehtyy 
kennelliiton ohjeisiin ja sääntöihin sekä 
noudattaa niitä.  
 
Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa 
ja neuvoa häntä koirien pidossa ja hoidossa sekä 
suorittaa kennelneuvontakäyntejä ja ottaa 
polveutumismäärityksiintarvittavia näytteitä 
koirista. 
 
Kuopiossa 15.2.2022 
 

 Erkki Savolainen 
 Erkki Savolainen 
 Kennelpiirin puheenjohtaja 



AJANKOHTAISIA ASIOITA 
 

Piirihallitus on tarkentanut suositustaan koskien kokeiden ja kurssien  

osallistumismaksuja: 

 Piiriottelut, PM karsinnat min. 60€, PM kokeet 1 pv 75€ / 2 pv yht. 100€ 

 Lohko ja SM kokeiden osallistumismaksuista suositukset saadaan Kennelliitosta 

 Kannustamme yhdistyksiä ottamaan tavakseen laatia tapahtumista, kokeista ja 

koulutuksista budjetteja, näin yhdistysten taloudet pysyvät tasapainossa 

 

Syksyn kokeet anotaan Omakoiran kautta viimeistään 31.3.2022 

 Omakoira-tunnukset ovat yhdistysten puheenjohtajilla ja sihteereillä.  

Ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu  

 

Hyväksytyt kokeet, kurssit, koulutukset sekä näyttelyt 
 löytyvät Kennelliiton ylläpitämästä Tapahtumakalenterista, osoitteesta 

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

 

Hallitus on käsitellyt ansiomerkkianomukset, näistä tiedotetaan 
esittäviä yhdistyksiä ja jaostoja viikolla 10. Esittäjien tehtävänä on 
kutsua merkin saajat kennelpiirin vuosikokoukseen muistettavaksi. 
 
Hallitus on päivittänyt avustuskäytänteet, jotka ovat astuneet voimaan 
takautuvasti 1.1.2022 
 
Palvelus- ja seurakoirajaoston alaisia sääntöjä on päivitetty, nämä ovat 
astuneet voimaan takautuvasti 1.1.2022 
 
Kaikki PM-säännöt tarkastetaan jaostojen toimesta, Kennelliitto on 
päivittänyt Piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjetta. Ja tarvittaessa 
päivitetään vastaamaan Kennelliiton ohjetta. Säännöt astuvat voimaan 
takautuvasti 1.1.2022. 
 

 

 avustusohjeistus, palvelus- ja seurakoirajaoston sääntöpäivitykset päivittyvät 

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

 

 

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


ALKUVUODEN ASIOITA … 
 

Vuosikokous pidetään 24.3.2022 klo 19.00 alkaen Siilinjärvellä, Punttisilimässä, Marjomäentie 312, 

Kuuslahti. Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit saavat kokouskutsun Omakoira-järjestelmässä 

olevaan sähköpostiosoitteeseensa. Onhan yhdistyksesi yhteystiedot päivitetty ajan tasalle? 

 

Kennelliitolla on noin 2000 jäsenyhdistystä. Alueellista toimintaa koordinoivat 19 kennelpiiriä, joista 

yksi on Pohjois-Savon Kennelpiiri. Jäseninä on rotuyhdistyksiä ja erilaisia koiraharrastusyhdistyksiä. 

Rotujen jalostusta ohjaavat ja kehittävät 95 rotujärjestöä. Kennelpiirin jäseniä ovat yhdistykset, 

Kennelpiirissä ei ole suoraan henkilöjäseniä. Pohjois-Savon Kennelpiirissä on 120 jäsenyhdistystä, 

joissa noin 12000 henkilöjäsentä. 

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. (anotaan syksyn kokeet) 
 
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 (30.9.2023 anotaan vuoden 2025 näyttelyt) KV, kaikkien rotujen ja Sawo 
Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien yhdistysten tulee lähettää 
allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote asiasta Tuula Laitiselle sähköpostiin 
tlaitinen65@gmail.com samalla aikataululla, myöhässä tulleita ptk-otteita ei huomioida. 
(30.9.2023 ilmaistaan halukkuus 2025 KV ja kaikkien rotujen näyttelyiden järjestelyihin 
osallistuneilta jne.). Piirihallitus käsittelee asiat lokakuun kokouksessaan.  
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu 
 
 
 

KUN NÄYTTELY, KOE TAI KURSSI PERUTAAN TAI SIIRRETÄÄN  
Perumista tai siirtoa ei voi tehdä omin päin. Siirrosta keskustellaan aina ensin 
Kennelpiirin kanssa. Siirtoa tehtäessä tarkastetaan jo hyväksyttyjen näyttelyiden, 
kokeiden tai kurssien ajankohdat, siirtoa ei saa tehdä samalle ajalle. Näyttelyiden 
ajankohdasta sovitaan ennen Kennelliittoon ilmoittamista Kennelpiirin näyttelyohjaajan 
kanssa tlaitinen65@gmail.com. Ryhmänäyttelyt ovat Kennelpiirin omia näyttelyitä, 
näyttelyohjaaja ilmoittaa sitten asiasta hallitukselle.  
Ao asiat hyväksyy piirihallitus, email: sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi  
 

mailto:tlaitinen65@gmail.com
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu
mailto:tlaitinen65@gmail.com
mailto:sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi


KENNELPIIRIN VUODEN TEEMANA 

 

HYVÄT KOHTAAMISET VAATIVAT MEILTÄ ROHKEUTTA 
 
Kennelliiton tavoin Kennelpiirimme on ottanut vuoden 2022 teemaksi KOHTAAMISEN. 

Koiraharrastuksessa voidaan puhua monenlaisista kohtaamisista, on jäsen-, kasvattaja- tai 

harrastajakokemuksista. Mielestämme myös hyvät vuorovaikutustaidot kuuluvat onnistuneeseen 

kohtaamiseen. Onnistuneisiin kohtaamisiin pitääkin panostaa päivittäin.  

 

Kennelliiton kohtaamisten teemavuoden blogissa. 

- Koiran välityksellä syntyy kaikenkokoisia ja -tasoisia kohtaamisia. Tullessamme yhteen tuomme 

mukanamme lisäksi oman koira- ja ihmiskäsityksemme, uskomuksemme ja arvomaailmamme. Ne 

välittyvät tavassamme kohdata toisia ihmisiä ja tehdä yhteistyötä. Meillä on kaikilla vähän eriväriset 

silmälasit, muistuttaa Kati Kuula. Jo pelkästään suhtautumalla toisiimme vastaavalla suopeudella ja 

hyväntahtoisuudella kuin suhtaudumme koiriin, kohtaamiset saavat aikaan kukoistusta, hän kirjoittaa. 

Hyvien kohtaamisten rakentamisessa toimii niin sanottu K5-malli: kuuntele, kiinnostu, kannusta, kiitä 

ja kunnioita. Suomen Kennelliitossa Kati Kuulan blogikirjoituksen voi lukea täältä. 

  

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/blogi/kukoistusta-kohtaamisista


IRTIPITOLUVAT HAETAAN  
RIISTAKESKUKSESTA viimeistään kaksi kuukautta ennen koetta 

 
 
Koirien kiinnipitoaikana järjestetyissä kokeissa, joissa koiraa pidetään irti, tulee olla 

riistakeskukselta irtipitolupa. Kennelpiiri on luopunut yhteisluvasta ja kokeen järjestäjät 

hakevat omatoimisesti irtipitoluvan riistakeskukselta omariista palvelun kautta.  
 

Koirien irtipitolupien hakeminen kokeisiin on ajankohtainen 
Koskee kokeita, jotka pidetään ajalla 1.3.-19.8.2022. ”Vuoden 2022 osalta on tarpeen kiinnittää huomiota 

koirakokeita ja koulutuksia koskevien lupien täytäntöönpanoon. Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla 

voimaan vasta sen jälkeen kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 

3 päivää kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Tästä on poikettu aiemmin joiltain 

osin, nämä luvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toimeenpano yleisesti lainvoimaa vailla on 

perusteluiltaan vaikeaa. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin 

ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä. 

Riistakeskus pyytää ystävällisesti kaikkia hakijatahoja varautumaan siihen, että irtipitoluvat haettaisiin 

alkaneena vuotena niin ajoissa, että valitusajat ehtivät kulua. Tämän vuoksi se kehoittaa hakemaan 

luvat noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa. Perustelemme asian sillä, että kevään ruuhka-aikoina voidaan 

tarvita tavallista enemmän aikaa mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen. 

Riistakeskus on pyytänyt viestimään tätä asiaa toimialueellanne koejärjestäjille. Tässä yhteydessä todettakoon 

jo aiemminkin esiintuotu: tapahtumalle voi hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää 

normaalimenettelyn puitteissa.” 

 



KAHDEN VIIKON ANOMISAIKA 

 
Kokeiden, kilpailujen ja kurssien lyhennetty  
kahden viikon anomisaika jatkuu 
Suomen Kennelliiton päätöksen mukaisesti kokeiden, kilpailujen, testien ja kurssien lyhennettyä kahden 

viikon anomisaikaa jatketaan 30.6.2022 saakka. Asiasta on päättänyt Kennelliiton hallitus viimeisimmässä 

kokouksessaan.  

 

Kennelliitto on ottanut kantaa kokeiden järjestämiseen ja järjestelyissä huomioitaviin seikkoihin 

tiedotteessaan 17.1.2022. Tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa Kennelliiton sivuilta: 

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koiraharrastustoimintaa-voidaan-jarjestaa-kevatkaudella-

2022-harkinnan-mukaan-viranomaisen-alueellisia-linjauksia-noudattaen 

 

TOIMINTAOHJE tapahtuman anomiseen: 

Järjestäjä lähestyy ennakkoon piirisihteeriä sähköpostilla tai puhelimella. Tämän jälkeen täydelliset 

tapahtumatiedot lähetetään hänelle sähköpostiin sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi (myös henkilöiden 

kennelliiton jäsennumerot, rajoitteet teksteineen, osallistumismaksu ja tilinnumero, jos halutaan maksaa tilille 

jne.). Piirisihteeri tallentaa tapahtuman Omakoiraan ja tapahtuma hyväksytään, jolloin se näkyy Kennelliiton 

tapahtumakalenterissa. Piirihallitus hyväksyy kaikki alueensa tapahtumat.  

 

On muistettava, jos tapahtuma joudutaan jostain syystä perumaan tai siirtämään, tästä ilmoitetaan 

aina kennelpiirin sihteerille (myös hyväksyttävä syy siirtämiseen tai perumiseen) ym. sähköpostiosoitteeseen. 

Taho, joka on hyväksynyt alun pitäen tapahtuman, voi ainoastaan päätöksellään siirtää tai perua tapahtuman. 

Terveisin Eija, siht. p. 0400 600034 klo 16. jälkeen, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi 

 

Tämän te kaikki jo muistattekin: Jos tapahtumassa vaihtuu ylituomari tai koetoimitsija, on 

muutoksesta ilmoitettava etukäteen kennelpiiriin, jotta Omakoira-järjestelmä ennätetään korjata. Muutoin 

tulokset jäävät bittiavaruuteen seikkailemaan, eivätkä mahdollisesti kohtaa toisiaan ja päivity oikein 

Koiranettiin Kennelliittoon. 

 

Kennelpiiri on lähettänyt tammikuun toisella viikolla 
jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien sähköposteihin 
vuositilastolomakkeet sekä muuta postia Kennelpiiristä 
 
Vuosikokouskutsut lähetetään tämän postin kanssa samassa 
sähköpostissa.  

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koiraharrastustoimintaa-voidaan-jarjestaa-kevatkaudella-2022-harkinnan-mukaan-viranomaisen-alueellisia-linjauksia-noudattaen
https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koiraharrastustoimintaa-voidaan-jarjestaa-kevatkaudella-2022-harkinnan-mukaan-viranomaisen-alueellisia-linjauksia-noudattaen


KENNELPIIRIN VUOSIKOKOUS 
24.3.2022 
 
 

KOKOUSKUTSU JA VALTAKIRJA 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Siilinjärvellä Punttisilimässä 24 päivänä 
maaliskuuta 2022 klo 19.00 alkaen. 
 
Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkavat klo 18.00. Kokouksessa käsitellään Kennelpiirin sääntöjen 22 
§:ssä mainitut asiat sekä edustajat Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen.   
 
21 § Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus lähettää vuosikokouskutsun 
kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksilleen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta 
kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Ylimääräinen Kennelpiirin yleiskokous 
kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi 
kymmenesosa Kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta, ilmoittaen samalla 
kokouksen tarkoituksen. Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta 
kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 
 
22 § Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen 
toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun 
laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin vuosikokouksessa on 
jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 
20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin vuosikokouksessa 
käyttää yhdistyksen valtuuttama(t) edustaja tai edustajat. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. 
Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä 
ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta 
puheoikeudesta päättää kokous. 

 
Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen 
jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten 
läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous. 
 
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, 
joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Piirihallitus on päättänyt pitämässään 
hallituksen kokouksessa rajannut edustajamäärän kahteen henkilöön / jäsenyhdistys koronasta johtuen. Kukin 
valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.  

 
   POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY  
    - Hallitus 
  



Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokous  
24.3.2022 klo 19. alkaen 
Paikka: Punttisilimä, Marjomäentie 312, Kuuslahti 

 

ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS 

1 §  Vuosikokouksen avaus ja palkitsemiset 

2 §  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

3 § Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen 

4 §  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 §  Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista  

6 §  Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat 

7 §  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja 

8 §  Vuoden 2021 toimintakertomus ja tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen 

9 §  Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuoden 2021 toiminta- ja 

 tilikaudelta 

10 §  Käsitellään kuluvan kauden toimintasuunnitelma 

11 §  Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioiden sekä kulukorvauksien määrääminen kuluvalle 

 toimintakaudelle 

12 §  Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen vuosille 2023  

13 § Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n PRH:ssa hyväksytyt säännöt  

Elokuussa 2021 vuosikokous hyväksyi sääntöpäivityksen, PRH vaati siihen muutamia tarkennuksia, jotka tehtiin 

hallituksen toimesta. 10.1.2022 PRH on hyväksynyt säännöt ja ovat nyt voimassa.  

14 §  Valitaan hallitukselle puheenjohtaja kaudelle 2022-2024.  

15 §  Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudelle 2022-2024 tai siitä eronneiden tilalle 

 loppukaudeksi.  

Erovuorossa ovat Ari Laukkanen, Tuija Löppönen, Matti Westerlund, Jouko Miettinen.  

16 § Toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 

17 § Valitaan Kennelliiton valtuustoedustajat kaudelle 2023-2025 

18 § Valitaan edustajat Kennelliiton yleiskokoukseen  

19 §  Jaostojen nimeäminen 
Esitys: Hallitus esittää, että vuosikokous nimeää alla olevat rotujaostot: Ajavat koirat (beaglet, dreeverit, SAJ:n 

rodut), Hirvijaosto (hirveähaukkuvat rodut), Kanakoirat, Kaveri- ja lukukoirajaosto, Lappalaisjaosto, Lintujaosto: 

(lintua haukkuvat rodut), Mejä ja Vahi, Noutajat, Nuorisojaosto, PS-jaosto, Spanielit, Vinttikoirat 

20 §  Muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. Niistä voidaan 

 keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan 

 asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa. 

21 §  Kokouksen päättäminen 

 

Vuoden koirat, Piirinmestarit, Savon Sanomien  
koirakilpailun voittajat sekä ansiomerkkien saajat, jne. 

kutsutaan palkittavaksi kokoukseen.  
Palkitsemiset suoritetaan vuosikokouksen alkajaisiksi. 



POHJOIS-SAVON KENNERPIIRI RY  Yhdistyksen säännöt     
Voimassa olevat säännöt   

Patentti- ja rekisterilaitos on hyväksynyt sääntömuutokset, voimassa 10.1.2022 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään 
nimitystä kennelpiiri. Sen kotipaikka on Kuopio. Pohjois-Savon Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka 
seuraavat kunnat ja kaupungit ovat: Iisalmi, Kaavi, Kangaslampi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio (Juankoski, 
Karttula, Maaninka, Nilsiä, Vehmersalmi), Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, 
Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus (Joroinen), Varpaisjärvi, Vesanto ja Vieremä. 

2 § Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit 

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) valtuuston 
jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio, joka toimielimenä vastaa Kennelliiton edustuksesta omalla 
alueellaan. 

Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. Kennelpiirien toiminta määritellään tarkemmin 
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä kennelpiiriohjesäännössä, jota kennelpiirien on noudatettava. 

Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien lukumäärän ja rajat. 
Kennelpiirin oikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta. 

Kennelpiirin jäsenyys päättyy valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on Kennelliiton 
tarkoituksen (2 §) vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä. 

3 § Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot 

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemistä ja 
koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, että 
koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.  

Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on 
terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira. 

4 § Kennelpiiri seuraa alueellaan koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin, vaikuttaa 
lainsäädännön kehittymiseen sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja koiraharrastajien etuja 
yhteiskunnassa. 

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan 
näiden sääntöjen ja Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, 
jotka sille antavat Kennelliiton valtuusto ja hallitus. 

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia, näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi Kennelpiiri 
voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtaimistoja ja kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää 
varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

5 § Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus 

vuosittain. 

6 § Kennelpiirin viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. Jäsenyys kennelpiirissä 

7 § Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan 
harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella. 

Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi. Yhdistys 
hakee kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennelliitolle tehtävään jäsenhakemukseen. 

Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi.  

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea kennelpiirin ja Kennelliiton 
jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo. 

Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä. 

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä kolmeneljäsosaa äänten enemmistöllä kutsua 
kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai kennelpiirin 
hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla 
vain yksi. 



8 § Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille 
toimintailmoitus, josta ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden 
viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy 
toimintailmoituksen mukaan. 

9 § Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja kennelpiirin hyväksymiä 
ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja kennelpiirin 
sääntöjen kanssa. 

10 § Eroaminen kennelpiiristä 

Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, siitä on eroavan yhdistyksen tehtävä kirjallinen ilmoitus 
kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kennelpiirin 
vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se ei ole toimintakauden loppuun 
mennessä maksanut jäsenmaksuansa.  

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta. 

11 § Hallitus voi vähintään kolmeneljäsosaa äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se 
rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin 
perustuvia päätöksiä ja ohjeita, muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain 
vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta tai eroaa Kennelliitosta. 
Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen. 

12 § Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kennelpiirin hallitukselle. Erottamiseen vaaditaan 
vuosikokouksessa kolmeneljäsosaa enemmistö annetuista äänistä. 

13 § Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta kennelpiirin varoihin. 

14 § Taloudelliset asiat 

Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n nimen kirjoittavat 
hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 
Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa sihteerin ja rahastonhoitajan tai jonkun muun kennelpiirin toimihenkilön 
yksin kirjoittamaan kennelpiirin nimen. 

15 § Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää kennelpiirin hallituksen esityksestä, on maksettava 
vuosittain toukokuun loppuun mennessä. 

16 § Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt 

Kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin vuosikokous ja sen hallinnosta vastaa hallitus. 
Toimihenkilöiden toimikausi alkaa vuosikokouksesta. 

17 § Kennelpiirin hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Kennelpiirin 
hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksikolmasosa jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.  

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä. 
Kennelpiirin hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki harrastusmuodot 
ovat edustettuina.  

Vuosikokous valitsee kennelpiirin puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, 
erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, seuraava kennelpiirin vuosikokous valitsee hänen tilalleen 
uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan 
varapuheenjohtajan, sekä vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Kennelpiirin hallitus voi valita 
tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä. 

18 § Kennelpiirin hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden 

tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

19 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja 
antamia ohjeita noudattaen: 

• johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta 

• huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta 

• edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa 



• valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää 
kulukorvauksista ja palkkioista 

• valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- / 
tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja 
ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat  

• hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti 

• pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa 
tällä on kotipaikka 

• päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11 §) ja antaa mahdollisia määräaikaisia 
toimintakieltoja paitsi ei Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta. 
Toimintakieltoja voidaan määrätä niille henkilöille, joille kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton 
vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa kennelpiirin ja sitä 
velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan 
toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta. 

• nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton toimihenkilöt  

• valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu 
määrä jäseniä  

• valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) 
kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat 

Kennelpiirin hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita. 
Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on yhdistyslain mukaan tehtävä päätökset. 
Kennelpiirin toimihenkilöillä sekä Kennelliiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa 
läsnäolo- ja puheoikeus kennelpiirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.  

20 §  Kennelpiirin hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti, viimeistään viikkoa ennen 
kokousta. Kennelpiirin hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.  

21 § Kennelpiirin vuosikokous 

Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus lähettää 
vuosikokouskutsun kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksilleen viimeistään kaksi (2) 
viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 

Ylimääräinen Kennelpiirin yleiskokous kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin 
päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa Kennelpiirin äänioikeutetuista 
jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. 
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta kirjeellä tai 
sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 

22 § Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen 
edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen 
toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta 
kokouksessa. 

Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen 
kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. 

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin vuosikokouksessa käyttää yhdistyksen valtuuttama(t) 
edustaja tai edustajat. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä 
kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. 

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen 
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali 
4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen 
5. ääntenlaskijoiden valinta 
6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan 
7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen 

vahvistaminen  
8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja 

tilikaudelta 
9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma 



10. hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten määrääminen 
kuluvalle toimintakaudelle  

11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen 
12. erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan valinta 
13. uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle 
14. kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen 
15. jaostojen nimeäminen 
16. Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen 
17. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan 

keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan 
asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.  

23 § Asioiden ratkaisu kokouksissa 

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan kennelpiirin ja 
kennelpiirin hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä: 

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut taakseen eniten ääniä. 
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja 
henkilövaaleissa arpa. 

24 § Sääntöjen muutos 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai ylimääräisen yleiskokouksen 
päätös, joka on tehty vähintään kaksikolmasosaa enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyslain 
pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille 
jäsenjulkaisussa tai kennelpiirin verkkosivuilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta 

Kennelliiton hallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos etukäteen  

25 § Kennelpiirin purkaminen 

Päätös Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään neljä (4) 
kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous. Purkamispäätös on tehtävä molemmissa 
kokouksissa vähintään kolmeneljäsosaa ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. 

Jos Kennelpiiri puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän päätöksen 
mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koira asiaa. 

Nämä säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriosastolla 10.1.2022 

 

Koronan vaatimien rajoitteiden 
helpotettua. Kennelpiiri on päättänyt  
järjestää koetoimitsijoille ja muillekin 
kokeiden järjestäjille jatkokoulutuksen. 
 
Koulutus pidetään ennen koekauden 
alkamista.  
 
Koulutuksessa paneudutaan kokeissa ja 
kilpailuissa havaittuihin virheisiin. 
Käsitellään mm. kokeiden anomista, 
perumista, siirtämistä, ohjeita näihin 
sekä omakoira- ja tietokantaohjelmia.  
Jos kaipaatte lisätietoa johonkin asiaan, 
niin olkaa yhteydessä jaoston 
puheenjohtajaan ja kertokaa asiasta! 

 



KOIRAN PÄIVÄNÄ 24.4.  
juhlitaan Koiran omaa päivää ja julistetaan 
vuoden koira 

Koiranpäivällä halutaan muistuttaa 
ihmisen parhaan ystävän merkityksestä. 
Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja 
lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista 
ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. 
 
 

Koiranpäivää vietetään tänä vuonna Leppävirralla  
Kivelän koulun pihalla. 

Päivän ohjelmassa mm. Vuoden koiran nimeäminen ja mätsäri, seurailkaa ilmoittelua.  

Kun ohjelma vahvistuu, se on nähtävissä  
kennelpiirin kotisivuilla http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi 

Järjestelyistä vastaa:  
Leppävirran Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry yhdessä P-S:n Kennelpiirin kanssa.  

 

KENNELPIIRIN PIÄLLYSMIEHET JA VUODENKOIRA PERHEINEEN 
 

Vuonna 2021 
Koiran Päivää 
vietettiin 
Kuopiossa 
Velj´mies-
patsaalla.  

 
Vuoden koiraksi 
tuolloin nimettiin 
hypokoira Viku, 
omistajaperhe 
Lindholm ja 
Vuodenkoira 
Viku 
seremoniassa 
mukana. 

  

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


KURSSIKALENTERI 
 

Koetoimitsijan lajikurssi (LINT) 

5.5.2022 Siilinjärvi, Toimintakeskus Kirsu, 

Kumpusentie 304, Siilinjärvi, Raj. 30 henk. Järj. 

Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry, Kurssin joht: 

Sahlström Juha. Ilm. 23.1.-4.5.2022 Koppanen 

Jani, 0458437708, jani.koppanen@outlook.com, 

Osm. 0 €, Kurssi pyritään järjestämään 

lähikurssina, myös TEAMs mahdollisuus kurssilla 

ja mahdollisesti siirtyminen myös pelkkään 

TEAMs koulutukseen, koronatilanteen 

mukaisesti. 

 

Koetoimitsijan lajikurssi (VERI) 

18.6.2022 Siilinjärvi, Raj. 8 henk. Järj. Itä-

Suomen Mäyräkoirat ry, Kurssin joht: Nissinen 

Mikko. Ilm. 2.5.-6.6.2022 Koskinen Nina, 

0407442639, nina.koskinen@healthstep.fi, Osm. 

40 €, Kurssille otetaan enintään 8 henkilöä. 18.6, 

aamulla teoriaosuus, jonka jälkeen VERI kokeen 

yhteydessä maastoharjoitus, päivän lopuksi 

loppukoe. Osallistujilla mahdollisuus osallistua 

maastoharjoittuksen yhteydessä järjestettävään 

VERI kokeeseen myös omalla koirallaan. 

Kurssimaksu maksetaan järjestävän yhdistyksen 

tilille ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä 

saaduilla tiedoilla  

 
KENNELPIIRI JÄRJESTÄÄ KOETOIMITSIJOILLE JA 
MUILLEKIN KOKEEN JÄRJESTELYISSÄ MUKANA 
OLEVILLE YHTEISEN KOULUTUKSEN ENNEN 
KOEKAUDEN ALKAMISTA.  
 
JOS SINUA JOKU ASIA KOEJÄRJESTELYISSÄ 
ASKARRUTTAA LAITA TÄSTÄ TIETOA JAOSTOSI 
PUHEENJOHTAJALLE. KOKOAMME 
MAHDOLLISIMMAN LAAJAN MATERIAALIN!  
 
T. Koulutustoimikunta 
 
 

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) LINT 

6.8.2022 Siilinjärvi, Toimintakeskus kirsu osoite: 

Kumpusentie 304, 71800 Siilinjärvi, Raj. 50 henk. 

Järj. Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry, Kurssin 

joht: Korhonen Ari. Ilm. 1.6.-31.7.2022 Rantanen 

Inka, +358407611865,  inka.k.rantanen@ 

gmail.com, Osm. 0 €, Korona rajoitusten mukaan 

eletään. Kurssi alkaa kello 09.00 ja kestää kello 

15.00 - Paikan päällä tarjolla lounas -> lounaan 

hinta 5€ / henkilö. Maksu käteisellä tai tilisiirtona 

- tästä paikan päällä lisätietoa. 

http://www.pystykorvakerho.fi/ 

 

Palkintotuomarien peruskurssi HIRV, HIRV-J, 

KARH 

3.4.2022 Lapinlahti, Lapinlahden lukion auditoria, 

Kivistöntie 2, Lapinlahti, Raj. 50 henk. Järj. 

Lapinlahden Kennelkerho r.y., Kurssin joht: 

Laukkanen Ari. Ilm. 9.2.-2.4.2022 Koskinen Mika, 

0400 679134, mika.koskinen69@gmail.com, 

kahvimaksu ja sääntökirja omakustanteinen. 

Ylituomareiden lajikohtainen koulutus (AJOK, 

BEAJ, IAJOK, KEAJ) 

 

2.-3.4.2022 Kuopio, Finlandia Hotel 

IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 KUOPIO, 

Järj. Suomen Ajokoirajärjestö r.y., Kurssin joht: 

Elgland Mika. Ilm. 1.12.2021-28.2.2022 

Leppiaho/saj Toimisto Jaana, 0443110330, 

toimisto@ajokoirajarjesto.fi, Osm. 150 € tili FI57 

4600 2020 0011 21, 150 euroa maksetaan SAJ:n 

tilille. Osm. sisältää kurssipäivät ja majoituksen 2 

hh pe-su, aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi 

sekä sauna illalla. Ilm. SAJ toimisto, Uusikatu 57-

59, 90120 OULU. SAJ tekee majoitusvaraukset 

osallistujien puolesta. www.ajokoirajarjesto.fi 



 KASVATTAJASITOUMUS    
Hyväksytty Suomen Kennelliitto -  Finska  Kennelklubben ry:n valtuustossa  28.11.2021.   

Tulee voimaan 1.1.2022.   lähde: www.kennelliitto.fi 
 
 Voimaantulleen kasvattajasitoumuksen voi allekirjoittaa kirjautumalla 

   Omakoiraan, valitsemalla linkin ”omat tiedot” ja kasvattajasitoumus 

Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen 

Kennelliiton sääntöjen, ohjeiden ja yleisen jalostusstrategian mukaisia periaatteita, jotka samalla ovat 

edellytyksenä kennelnimen saamiseksi.    

1. Hyväksyn Kennelliiton tarkoituksen, joka on seuraava: Kennelliiton sääntöjen mukaisena tarkoituksena on 

koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä luoda hyvät edellytykset koirien hyvinvoinnille ja 

koiranpidolle suomalaisessa yhteiskunnassa niin, että koira on luontevaosa suomalaista elämänmuotoa.  

Kennelliitto edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena 

on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodunomainen, 

hyvinvoiva koira.  

2. Perehdyn koiranpitooni ja kasvatustoimintaani soveltuvaan lainsäädäntöön ja määräyksiin ja otan ne 

huomioon toiminnassani.  

3. Olen tietoinen siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet, määräykset ja yleinen jalostusstrategia koskevat 

sekä minua että kasvatustyötäni. Perehdyn kasvattamieni rotujen tarpeisiin ja huolehdin, että koirani 

saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia. Pidän koiriani niiden tarpeet 

täyttävissä tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Sitoudun edistämään koirieni hyvinvointia 

omalla toiminnallani ja huolehtimaan, ettei koiranpidostani aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.  

4. Kasvatan Kennelliiton rotukoirarekisteriin rekisteröitäviä koiria. Tavoitteenani on kasvattaa 

käyttötarkoitukseensa sopivia rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka ovat terveitä, pitkäikäisiä ja 

yhteiskuntakelpoisia.  

5. Olen perehtynyt kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja 

käyttötarkoitukset. Olen perehtynyt niiden jalostuksen tavoiteohjelmiin sekä Kennelliiton yleiseen 

jalostusstrategiaan ja pyrin noudattamaan niihin kirjattuja suosituksia. Kunnioitan kasvattamieni rotujen 

alkuperää ja vältän liioittelua eri ominaisuuksissa. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat terveitä, 

hyväkuntoisia sekä käyttäytymiseltään rodunomaisia.  

6. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Luovutan Kennelliitolle 

omistamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen. Kannustan myös 

kasvattamieni koirien omistajia samaan. Tiedän, että koirieni terveystutkimustulokset ovat vapaasti 

käytettävissäni haluamallani tavalla. Tiedän, että kasvattamani rodun terveystutkimustulokset ovat 

rodunkasvatuksen etu, osa pysyvää tietokantaa ja Kennelliiton avoimen tietokannan toimivuuden 

edellytys.  

7. Rekisteröin rotukoirapentueeni Kennelliiton voimassa olevan rekisteröintiohjeen mukaisesti.  

8. Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisenä hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä ja 

hyväkuntoisina.    

9. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen molemmille osapuolille kohtuullisen sopimuksen käyttäen 

ensisijaisesti Kennelliiton vakiosopimuslomakepohjaa.  Samoin teen luovuttaessani koiran sijoitukseen. 

Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos Kennelliitto poistaa koiran 

rekisteristä, palautan kauppahinnan tai sijoituksesta otetun vakuusmaksun.    

10. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.    

11. Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa sekä suorittaa 

kennelneuvontakäyntejä että ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koiristani.    

12. Tämä sitoumus on voimassa Kennelliiton jäsenyydestä riippumatta, ellen sitä kirjallisesti irtisano.    



OHJE  lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksista  

   ja luokituksesta  
 
(Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje) Kennelliiton  hallituksen  6.8.2018  hyväksymä,  päivitykset  
voimassa 1.1.2019  alkaen. Tämä ohje täydentää  Perinnöllisten  vikojen  ja sairauksien  
vastustamissääntöä (valtuusto 30.11.2008)  ja  Perinnöllisten  vikojen  ja  sairauksien  
vastustamisohjelman  ohjetta (PEVISA-ohje, hallitus  28.8.2008).  lähde: www.kennelliitto.fi 
 
1 YLEISET  MÄÄRÄYKSET  

Koirien  perinnöllistä  lonkkanivelen  kasvuhäiriötä  tutkitaan  röntgenkuvauksilla  ja koirien 
lonkkanivelet  luokitellaan  jalostustiedon  keräämistä varten.  Suomen  Kennelliitto  (jäljempänä 
Kennelliitto)  hyväksyy  virallisiksi tämän  ohjeen  mukaisesti annetut  lausunnot.  
 
Röntgenkuvat otetaan  FCI:n  (Federation  Cynologique Internationale)  ohjeiden  mukaisesti  ja 
Suomessa niiden  arvostelussa käytetään  FCI:n  vahvistamaa  kansainvälistä 
lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa.  
 
Lonkkanivellausunto  on  annettava koiranomistajan  kotimaassa tai Suomessa.  Koiran  
Suomessa saama  lausunto  ei muutu  ulkomaisen  tuloksen  perusteella.  
 
Kun  koira  kuvataan  Kennelliiton  lausuntoa  varten,  tulee  kuvauksessa noudattaa näitä ohjeita 
ja kuvat  asianmukaisine  röntgenlähetteineen  toimittaa Kennelliittoon,  joka antaa  virallisen 
lausunnon  kuvista.  Koiran  virallinen  tutkimustulos  on  huonomman  lonkan  mukainen.  
 
Koiran  omistajan  tulee  ilmoittaa  eläinlääkärille,  jos  koiralle  on  tehty  lausuntoon  vaikuttava 
leikkaus  ja  asia  merkitään  röntgenlähetteeseen.  Koiran  sairaskertomus  liitetään  mukaan.  
 
Lonkkaniveldysplasian  takia operoitu  koira  saa  kyseisen  nivelen  kohdalle  ”operoitu”  
merkinnän. Merkintä operoitu  huomioidaan  indeksilaskennassa huonoimman  luokan  
mukaisena tuloksena ja rinnastetaan  jalostuskäytössä siihen.  
 
Mikäli koiralle  on  sattunut  tapaturma (lähetteen  mukana tulee  olla  tapauksen  
sairauskertomus  ja röntgenkuvat),  jonka takia  kyseistä niveltä ei voida arvostella,  koira saa 
kyseisen  nivelen  kohdalla ”ei  lausuntoa”  merkinnän.  Tällöin  koiran  tulos  määräytyy  vain  
toisen  nivelen  perusteella.  
 
Röntgenkuvat  säilytetään  keskitetysti  Kennelliiton  määräämässä  paikassa  vähintään  10  
vuotta, jonka jälkeen  ne  voidaan  hävittää.  Kennelliitto  kuitenkin  säilyttää joka  vuodelta  
maaliskuun kahden  ensimmäisen  viikon  kuvat  myöhempiä  mahdollisia tutkimuksia  varten. 
 

2 LAUSUNTOMENETTELY  
Kennelliiton  hallitus  nimeää eläinlääkärit,  joiden  antamat  lausunnot  hyväksytään. Kennelliiton  
nimeämä virallinen  lausunnonantaja saa  tietää koiran  rodun,  iän,  sukupuolen  ja 
rekisterinumeron,  mutta  ei  muita tietoja.  
 
Lonkkanivellausunto  annetaan  vain  sellaisista kuvista,  joiden  mukana  on  kuvaajan  täyttämä 
Kennelliiton  röntgenlähete.  
 
Lausunto  annetaan  vain  sellaisesta röntgenkuvasta,  jota otettaessa  ko.  koira  on  ollut 
tunnistusmerkitty  Kennelliiton  hyväksymällä tavalla.  Tunnistusmerkintä  on  aina tarkastettava 
kuvauksen  yhteydessä.  
 



Virallisesta tutkimuslausunnosta  peritään  maksu.  Tutkimuslausunto  toimitetaan 
röntgenlähetteeseen  merkitylle  vastaanottajalle  ja Kennelliiton  tietokantaan  merkitään  tiedot 
tutkimustuloksesta  sekä  lausunnon  antaja.  
 
Lausuntoon  voidaan  kirjata  tieto  kuvassa  havaittavista  olennaisista sivulöydöksistä.  
 
Koira  voidaan  uusintakuvata aikaisintaan  12  kuukauden  kuluttua edellisestä  kuvauksesta.  
Jos uusintakuvaus  kuitenkin  tehdään  kuvausteknisistä  syistä,  on  kuvaus  aiheellista tehdä 
mahdollisimman  pian.  Lausunnon  antaja saa  nähtäväkseen  kaikki aiemmat  kuvat.  Koirasta 
annettu  lausunto  voi  uusintakuvauksen  johdosta  muuttua.  
 
Tuontikoirista,  ulkomaisista jalostuskoirista ja  tuontisperman  osalta  hyväksytään  lausunnot,  
jotka on  annettu  FCI:n  asteikkoa  käyttäen  sekä  lausunnot,  jotka  ovat  verrattavissa FCI:n  
asteikkoon  ja kuvausasento  on  ollut  FCI:n  suositusten  mukainen.  Lausunnosta  tulee  käydä  
ilmi,  että  koira  on ollut tunnistusmerkitty  kuvaushetkellä.  
 
Mikäli siitoskäyttöön  aiotulle  ulkomaiselle  koiralle  ei  saada FCI:n  arvosteluperiaatteiden 
mukaisesti  annettua  lausuntoa koiranomistajan  kotimaassa,  voidaan  tunnistusmerkitty  koira 
kuvauttaa  FCI:n  ohjeiden  mukaisesti  ja  röntgenkuva  lähettää  arvosteltavaksi  Kennelliittoon 
suomalaista lausuntoa  varten  (liitteeksi  perustelut  miksi ulkomaiselle  koiralle  halutaan  
lausunto Suomesta).  Näin  voidaan  menetellä  myös  ennen  ulkomaisen  koiran  ostoa.  
 

3 FCI:N  ARVOSTELUASTEIKKO  
FCI:n  arvosteluasteikko  on  vahvistettu  Dortmundissa 14.6.1991,  FCI:n  lehti 4/92.  
 
Luokitus  Kuvaus 
 
A  
ei muutoksia  Reisiluun  pää ja lonkkamaljakko  ovat  yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon   
   kraniolateraalinen  reuna piirtyy  terävänä ja on lievästi  pyöristynyt.   
   Nivelrako  on  tiivis  ja  tasainen.  Norbergin asteikko  vetoasennossa   
   noin  105°  (suosituksena). 
B  
lähes normaali/  Reisiluun  pää ja lonkkamaljakko  ovat  vähän  epäyhdenmukaiset ja  rajatapaus
   Norbergin  asteikko  vetoasennossa  lähellä  105°,  tai  reisiluun pään   
   keskus  on  mediaalisesti lonkkamaljakon  dorsaalireunaan nähden  ja  
   reisiluun  pää ja lonkkamaljakko  ovat  yhdenmukaiset. 
 
C lievä   Reisiluun  pää ja lonkkamalja eivät  ole  yhdenmukaiset, Norbergin   
   asteikko  on  noin  100°  ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen  reuna  
   on  vähän  mataloitunut.  Epätasaisuutta tai korkeintaan  lieviä   
   nivelrikkomuutoksia lonkkamaljan kraniaali-,  kaudaali-  tai     
   dorsaalireunassa tai  reisiluun  päässä  tai kaulassa. 
 
D kohtalainen Selvää  epätasaisuutta reisiluun  päässä ja lonkkamaljakossa,   
(keskivaikea)  subluksaatio. Norbergin  asteikko  on  suurempi  kuin  90°(vain    
   suosituksena). Lonkkamaljakon  kraniolateraalireuna tasaantunut  ja/tai  
   nivelrikon merkkejä 
  
 
E vaikea.  Selvästi  dysplastinen  lonkkanivel.  Esim.  luksaatio  tai  selvä   
   subluksaatio,  Nordbergin  asteikko  alle  90°,  selvä lonkkamaljakon   
   kraniaalireunan  tasaantuminen,  reisiluun  pään epämuotoisuus    
   (sienimäinen,  tasaantunut)  tai  muut nivelrikkomuutokset.  
 
Tätä asteikkoa noudatetaan  koiran  6  vuoden  ikään  saakka.  Tämän  jälkeen  arvostelussa on 
otettava  huomioon  koiran  ikä  ja erityisesti sekundäärinivelrikko.  



 
4 RÖNTGENKUVAUKSEN TOTEUTUS  

Kuvattaessa  koiran  on  oltava iältään  vähintään  12  kk,  rotujärjestön  esityksestä  rodun  
alaikäraja voi olla 18  kk  tai 24  kk.  
 
Digitaaliset  kuvat  toimitetaan  DICOM-  muodossa  sähköisesti Kennelliiton  kuvien 
vastaanottojärjestelmän  kautta.  
 
Röntgenkuvausta  varten  koira on  FCI:n  määräysten  mukaisesti  (FCI:n  kiertokirje  81/2007) 
rauhoitettava  tai  nukutettava  siten,  että  se  on  riittävän  rento  kuvauksen  onnistumiseksi.  
Käytetyt valmisteet on  merkittävä  lomakkeeseen.  
 
Röntgenkuvat  on  kuvauksen  yhteydessä  merkittävä  tavalla  (rtg-teipillä/merkintälaitteella),  
jota ei jälkikäteen  voida muuttaa.  Röntgenkuvassa  pakollisia tietoja  ovat:  päivämäärä,  koiran 
rekisterinumero  (tai  TM-numero)  ja  puolimerkki  (puolimerkki  kansainvälisesti  tunnistettavana, 
esim.  sin,  dex,  R,  L).  
 
Kuvausasento: suora veto.  
Koira asetetaan  selälleen  käyttäen  selkätukea ja  mahdollisesti  vaahtomuovikourua.  
Reisiluiden pitää  olla  vedettynä  röntgenpöydän  pinnan  suuntaisesti  ja  olla  keskenään  
yhdensuuntaiset. Polvilumpioiden  pitää  olla  reisiluiden  keskellä.  
 
Kuvauksessa  keskisäde kohdistetaan  lonkkanivelten  korkeudelle.  Polvilumpioiden  pitää  
näkyä  ja  1- 2  lannenikaman  tulisi  näkyä (ainakin  ristiluun  kokonaisuudessaan).  
Lonkkanivelten  tulee  olla mahdollisimman  keskellä  kasettia,  mikä suurten  rotujen  kohdalla  
merkitsee,  että  kuva  voidaan joutua ottamaan  kahdessa  osassa.  
 
Jos  koira  on  asetettu  ohjeista poikkeavalla tavalla,  on  kuvat  virheiden  välttämiseksi pakko  
jättää arvostelematta  muissa  paitsi vaikeissa dysplasiatapauksissa.  
 

5 VALITUSMENETTELY  
Mikäli koiranomistaja on  tyytymätön  Kennelliiton  lausuntoon,  voi  hän  valittaa  Pohjoismaisen 
Kennelunionin  (PKU)  röntgenpaneelille.  
 
Valitusaika  on  90  vrk  siitä,  kun  Kennelliiton  päätös  on  postitettu.  Valitusmaksu on  neljä  
kertaa tarkastusmaksun  suuruinen.  Jos  koiran  huonomman  lonkan  mukainen  virallinen  
tutkimustulos muuttuu,  maksu  palautetaan.  
 
Koiran  tulos  muodostuu  PKU:n  röntgenpanelistien  enemmistöpäätöksestä tai keskimmäisestä 
arviosta.  PKU:n  päätös  on  lopullinen.  
 

6 POIKKEUSTAPAUKSET  
Kennelliiton  jalostustieteellisellä toimikunnalla  on  oikeus  erittäin  painavista syistä  
yksittäisessä poikkeustapauksessa  myöntää erivapaus  tämän  ohjeen  määräyksistä.  
 

 
 

KOIRIEN KIINNIPITOAIKA ON 
ALKANUT 1.3.2022.  



KENNELLIITOSTA KUULTUA  
 
lähde: www.kennelliitto.fi 

 
OMAKOIRA-PALVELU 
YHDISTYKSILLE 
 
Jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti 
omien yhdistystensä yhteystietoja sekä 
luottamustehtäviä kennelliiton omakoira-palvelun 
kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät 
kannattaa päivittää heti, kun niissä tapahtuu 
muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa 
edellisen vuoden jäsenmäärän omakoira-
palvelussa. 
 
Omakoira-palveluun kirjautumisessa käytetään 
omia henkilökohtaisia omakoira-tunnuksia. 
Yhdistyksen jäsennumerolla ei voi käyttää 
omakoira-palvelua. Yhdistyksen puheenjohtajalla 
ja sihteerillä on oikeus ylläpitää oman 
yhdistyksensä yhteystietoja ja luottamustehtäviä 
omakoira-palvelussa. He voivat myös antaa 
"ylläpitäjä" tai "tapahtumien ylläpitäjä" -oikeuden 
toiselle yhdistyksen jäsenelle. Kennelliiton 
jäsenyyden tulee olla voimassa yhdistyksen 
tietoja ja tapahtumia ylläpitäville. 
 
Kokeiden ja näyttelyjen anominen tapahtuu myös 
omakoira-palvelun kautta. Yhdistysten 
puheenjohtajat, sihteerit, ylläpitäjät ja 
tapahtumien ylläpitäjät pääsevät tekemään 
sähköisiä anomuksia. 
 

Omakoira-palvelussa yhdistykset 
voivat muiden muassa 
 

 Ylläpitää luottamushenkilöitä reaaliajassa 
 Ilmoittaa vuosittaisen jäsenmäärän 
 Päivittää yhdistyksen tietoja 
 Rotujärjestöt voivat ilmoittaa kerran 

vuodessa rotujensa perusarvot 
vakuutusarvolaskelmia varten sekä 

 Anoa kokeita, kursseja ja näyttelyitä. 
 Tallentaa anotulle kokeelle koetulokset 
 Toimintailmoituksen tekeminen 
 Toimintailmoituksen voit tehdä omakoira-

palvelussa. Se sisältää kolme vaihetta: 
 Päättyneiden luottamustehtävien 

lopettaminen 
 Uusien luottamustehtävien avaaminen ja 
 Jäsenmäärän antaminen. 

 Vaiheiden järjestyksellä ei ole merkitystä.  
 Samassa yhteydessä voidaan ylläpitää 

ajan tasalle mahdolliset muuttuneet 
yhteystiedot. 

 
Toimenpiteitä ei tarvita niiden 
luottamustehtävien osalta, joissa ei ole 
tapahtunut muutosta. 
 

Luottamustehtävät 
 
Luottamustehtävät-sivulla kerrotaan yhdistyksen 
voimassa olevat luottamushenkilöt, heidän 
tehtävänsä sekä yhteystietonsa. Klikkaamalla 
haluttua luottamustehtäväriviä, näkyy 
oikeanpuoleisessa laatikossa tarkemmat tiedot 
luottamustehtävästä. 
 
Mikäli päättymispäiväksi annetaan kuluva päivä, 
on henkilön luottamustehtävä voimassa vielä 
vuorokauden loppuun asti. 
 
Huom! Luottamustehtävän tiedot jäävät talteen 
kennelliiton tietoihin, vaikka luottamustehtävä 
merkitään päättyneeksi. Henkilö voi tällöin 
tarkastella luottamustehtävähistoriaansa 
henkilökohtaisilta omakoira-sivuiltaan. 
 

KENNELUUTISET 
 
Kenneluutiset on Suomen Kennelliiton 
sähköinen, kerran kuussa ilmestyvä tiedote 
jäsenyhdistyksille ja toimihenkilöille. Se sisältää 
muun muassa hallituksen päätöksiä, toimikuntien 
tiedotteita ja muita ajankohtaisia asioita 
kennelliitosta. 
 
Kenneluutiset kootaan sähköiseksi uutiskirjeeksi 
kuukausittain ja lähetetään uutiskirjeen tilanneille 
sähköpostitse. Voit tilata kenneluutiset 
sähköpostiisi täältä. 
 
Uutisia verkkoon lisätään myös muulloin kuin 
vain uutiskirjeen lähetyksen yhteydessä, joten 
sivulla kannattaa vierailla myös kirjeiden välillä. 
 

 
 
 



Kenneluutisten julkaisuaikataulu 
vuonna 2022 
Vko 3 (tammi) dl: vko 2, kenneluutiset 1/2022 
julkaistu 19.1. 
Vko 6 (helmi) dl: vko 5, kenneluutiset 2/2022 
julkaistu 10.2. 
Vko 12-13 (maalis) dl: vko 11 
Vko 15-16 (huhti) dl: vko 14 
Vko 19-20 (touko) dl: vko 18 
Vko 22-23 (touko, valtuusto) dl: vko 21 
Vko 25-26 (kesä) dl: vko 24 
Vko 34-35 (elo) dl: vko 33 
Vko 38-39 (syys) dl: vko 37 
Vko 41-42 (loka) dl: vko 40 
Vko 48-49 (marras) dl: vko 47 
Vko 50-51 (joulu) dl: vko 49 
 

KOIRAHARRASTUSTOIMINTAA  
voidaan järjestää kevätkaudella 
2022 harkinnan mukaan 
viranomaisen alueellisia linjauksia 
noudattaen 
 
Koronapandemiatilanne elää nyt voimakkaasti, ja 
on hyvin vaikea tietää, millainen tilanne on 
muutaman kuukauden päästä. Tilanne myös 
vaihtelee eri puolilla suomea. 
 
- koiraharrastus auttaa jaksamaan haastavassa 
tilanteessa. On myös tärkeää, että koirat 
pääsevät toteuttamaan rodulle tyypillisiä tarpeita 
eri harrastusmuodoissa, painottaa kennelliiton 
hallituksen puheenjohtaja harri lehkonen. 
 

Tapahtumia voidaan järjestää myös 
etätapahtumina 
 
Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan 
harkinnan mukaan ja terveysturvallisesti, 
viranomaisten ohjeiden ja määräysten puitteissa. 
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja muut kennelliiton 
jäsenjärjestöt tai yhdistykset päättävät itse, miten 
menettelevät tapahtumiensa osalta ottaen 
huomioon viranomaisten antamat määräykset ja 
suositukset. 
 
Myös koulutus-, kurssi- ja neuvottelutapahtumia 
voi järjestää viranomaisten määräysten ja 
suositusten puitteissa. Kennelliiton hallitus on 
valtuuttanut toimiston hyväksymään 31.12.2022 
saakka mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka 
ne poikkeaisivatkin kennelliiton ohjeista ja 
määräyksistä. 

Kaveri- ja lukukoirakäyntejä 
voidaan toteuttaa 
mahdollisuuksien mukaan 
 
Kaveri- ja lukukoirakäyntejä voidaan toteuttaa 
harkitusti viranomaisten ohjeiden ja määräysten 
puitteissa ja terveysturvallisuuden vaatimukset 
täyttäen. Kaveri- ja lukukoiraohjaajat päättävät 
vapaaehtoisina itse, osallistuvatko he toimintaan.  
 

Myös kansainvälisiä kokeita ja 
kilpailuja voidaan järjestää 
 
Kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuja sekä 
pohjoismaisia maaotteluita ja mestaruuskilpailuja 
voidaan järjestää noudattaen viranomaisten 
antamia määräyksiä ja suosituksia. 
 

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat 
perua seuraamuksitta 
osallistumisensa tapahtumiin 
kesäkuun loppuun saakka 
 
Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja 
testien tuomarit sekä näiden tapahtumien 
toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa 
toimimisen tapahtumissa ilman seuraamuksia 
30.6.2022 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo 
syntyneiden kustannusten kanssa toimitaan, on 
sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa. 
 

Näyttelyn voi siirtää kevään 
sisänäyttelykauden aikana ja 
ulkonäyttelykausi alkaa jo 1.4.2022 
 
Sisänäyttelykauden 1.11.2021–30.4.2022 
näyttelyitä voidaan siirtää pääsääntöisesti tämän 
sisänäyttelykauden aikana 30.4.2022 saakka. 
Näyttelyitä voidaan järjestää myös 
ulkonäyttelyinä 1.4.2022-30.4.2022 aikana. 
Lisäksi näyttelytyyppiä voidaan tarvittaessa 
vaihtaa kansainvälisestä näyttelystä nord- tai 
kaikkien rotujen näyttelyksi. 
 
Kennelliiton näyttely- ja 
ulkomuototuomaritoimikunta tai sen työvaliokunta 
voi päättää niiden näyttelyiden 
järjestämisajankohdasta, jotka on tarkoitus 
järjestää 30.4.2022 mennessä. 



Kokeiden, kilpailujen ja testien 
anomisessa poikkeusaikana 
kahden viikon anomisaika 
 
Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, 
kilpailuja ja testejä voi anoa 30.6.2022 saakka 
lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla. 
 

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin 
osallistumisessa ei vaadita 
toistaiseksi näyttelytulosta 
 
Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden 
osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, 
voi osallistua enintään 30.6.2022 saakka 
poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta. 
 

Lisätiedot: 
 

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

 Näyttely- ja 
ulkomuototuomaritoimikunnan 
puheenjohtaja: Jussi Liimatainen,  
puh. 040 8339 285, 
jussi.liimatainen@kennelliitto.fi 

 Koe- ja kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja: Esa Kukkonen, puh. 044 
364 2271 
eok@esakukkonen.fi 

 Kaveri- ja lukukoiratyöryhmän 
puheenjohtaja: Sanna Törnroos, puh. 
0400 759 037 

 sanna.tornroos@kennelliitto.fi 
 

VUODEN 2022 MUUTOKSIA 
KENNELLIITON TOIMINNASSA 
 
Listasimme tähän tiedotteeseen tärkeimmät 
muutokset kennelliiton toiminnassa vuoden 2022 
alusta. 
 

 Kennelliiton jäsenmaksut ja koirien 
rekisteröintimaksut pysyvät ennallaan ensi 
vuonna. Vuodenvaihteessa kennelliitossa on 
lähes 148 000 henkilöjäsentä ja yli 2000 
jäsenyhdistystä. 

 Uusi kasvattajasitoumus sekä 
koiranomistajan ja -haltijan perussääntö 
käyttöön. Vuoden 2022 alusta otetaan 
käyttöön uusi kasvattajasitoumus sekä 
koiranomistajan ja -haltijan perussääntö. 

Nykyisen kasvattajasitoumuksen siirtymäaika 
on 31.5.2022 saakka, johon mennessä 
kasvattajien on allekirjoitettava uusi 
kasvattajasitoumus.  

 Kennelliiton vanhat 
vakiosopimuslomakepohjat poistuvat käytöstä. 
Kennelliiton vanhat sopimusmallit eivät ole 
enää käytössä ensi vuonna. Voimassa olevat 
lomakepohjat sopimuksesta koiran kaupasta, 
sijoituksesta, jalostusoikeuden 
luovuttamisesta ja koiran astuttamisesta 
löytyvät täältä. 

 Uusi rotujärjestöohjesääntö voimaan. 
Rotujärjestöohjesääntö on uusittu, jotta se 
vastaa kennelliiton nykyisiä sääntöjä. 
Rotujärjestöstatuksen säilyttämiseen 
vaadittavat rodun rekisteröinti- ja yhdistyksen 
jäsenmäärät pysyvät ennallaan.  

 Nykyinen koirarekisteriohje on voimassa 
vielä vuoden 2022 loppuun saakka Vuodelta 
2016 oleva koirarekisteriohje on voimassa 
vielä ensi vuoden loppuun saakka, jotta uuden 
koirarekisteriohjeen käyttöönotto ehditään 
valmistella kunnolla. 

 Yhteensä 175 rotua tai rotumuunnosta on 
mukana pevisa-ohjelmassa. Vuoden 2022 
alusta voimassa olevia jalostuksen 
tavoiteohjelmia (jto) on 198. Ne kattavat 
yhteensä 216 rotua tai rotumuunnosta. 
Voimassa oleva perinnöllisten vikojen ja 
sairauksien vastustamisohjelma (pevisa) on 
152, ja ne koskevat 175 rotua tai 
rotumuunnosta. Lista pentujen rekisteröintiin 
vaikuttavista pevisa-erityisehdoista löytyy 
täältä. 

 Kaikkiin koiran terveystutkimuksiin vaaditaan 
sähköinen ennakkolähete. Vuoden 2022 
alusta alkaen koiran omistajan tulee aina tilata 
sähköinen ennakkolähete ennen virallisia 
terveystutkimuksia tai eläinlääkäritodistuksen 
hakemista. Sähköinen ennakkolähete 
vaaditaan myös paperille täytettävistä 
tutkimuksista, joita ovat vielä silmätarkastus, 
maksatutkimus ja polveutumisen 
varmentaminen. Tutkimuksen suorittavat 
klinikat eivät enää vuoden vaihteen jälkeen 
tee koiralle lähetteitä virallisiin 
terveystutkimuksiin.  

 Päivityksiä terveystutkimusohjeisiin. 
Kennelliiton kävelytestiohje sekä ohjeistukset 
olkanivelen osteokondroosin (oc) ja 
matalaraajaisten koirien kyynärnivelen 
inkongruenssin (inc) lausunnoista päivittyvät 
vuoden alusta. Myös polvitutkimusohje 
päivittyy.  

 Cockerspanielit liitetään vuoden 2022 alusta 
idd-selkälausunnon saavien rotujen listalle.  
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 Koiranäyttelysäännöt uudistuvat, juniori- ja 
veteraanimuotovalionarvot käyttöön. 
Koiranäyttelysäännöt uudistuvat vuoden 2022 
alusta. Uusien sääntöjen mukaan suomessa 
otetaan käyttöön juniori- ja 
veteraanimuotovalionarvot. Alle kaksivuotias 
koira ei voi vastaanottaa sertifikaattia eikä 
varasertifikaattia, jos sillä on jo kaksi 
aikaisemmin vastaanotettua sertifikaattia. 
Myös näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet 
ja näyttelyiden järjestämisohjeet on päivitetty.  

 Junior handler -kilpailun säännöt 
uudistuvat vuoden 2022 alusta. Suurin 
muutos uusissa säännöissä on junior handler -
tuomarointiedellytysten tarkempi määrittely.  

 Koronapandemiatilanteen vuoksi 
koiranäyttelyn voi perua tai siirtää kevään 
2022 sisänäyttelykaudella lyhyelläkin 
varoitusajalla. Lisätietoa löytyy täältä. 

 Noseworkiin valionarvosääntö. Vuoden alusta 
tulevat voimaan noseworkin 
valionarvosäännöt. Lisäksi vuoden alusta 
tulevat voimaan eestinajokoiran 
käyttövalionarvosäännöt sekä dobermannin ja 
saksanpaimenkoiran uudet 
muotovalionarvosäännöt. Valionarvosäännöt 
päivittyvät vuoden alussa tänne. 

 Vuoden 2022 alusta tulevat voimaan myös 
päivitetty kennelpiirien 
piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje, 
pohjanpystykorvien sm-haukkujen 
järjestämisohje ja muutokset 
tottelevaisuuskokeen (toko) koeohjeisiin. 

 Kennelliiton uusi strategiakausi alkaa. 
Kennelliiton toiminnassa alkaa uusi, vuosien 
2022-2026 strategiakausi. Liiton tavoitteena 
on olla uusiutuva toimija, aktiivinen vaikuttaja 
sekä tarjota jäsenilleen mielekästä, 
houkuttelevaa harrastamista. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi kehitetään voimavaroja, 
vaikuttamista ja harrastamista. Kennelliiton 
vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan voi 
tutustua täällä. 

 Vuoden 2022 teemana on kohtaaminen. 
Teemavuonna kennelliitto keskittyy siihen, 
miten se kohtaa jäseniään eri kanavilla, 
palvelutilanteissa ja harrastamisessa. 
Teemavuonna rakennetaan avointa ja 
aktiivista toimintaa, hyvää vuorovaikutusta ja 
yhdessä ideoimista. 

 Kasvattaja-, nuoriso- ja näyttely- ja 
ulkomuototuomaritoimikunnille uudet vetäjät. 

 Kennelliiton hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Harri Lehkonen. Hallituksessa jatkavat 
Kirsi Sainio (varapuheenjohtaja), Esa 
Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, 
Jussi Liimatainen, Risto Ojanperä ja Risto 

Ylitalo. Uusia jäseniä ovat Mika Laaksonen ja 
Sanna Törnroos. Kirsi Sainio vetää 

 jalostustieteellistä toimikuntaa, Vesa Lehtonen 
kasvattajatoimikuntaa, Esa Kukkonen vetää 
koe- ja kilpailutoimikuntaa, Jussi Liimatainen 

 näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntaa, 
Sanna Törnroos nuorisotoimikuntaa ja Risto 
Ylitalo tulevaisuustoimikuntaa. Hallituksen 
alaisten toimikuntien ja työryhmien 
kokoonpanot löytyvät täältä. Kokoonpanoja 
täydennetään vielä vuoden 2022 alussa. 

 
 

KAIKKI KOIRAN 
TERVEYSTUTKIMUKSET 
VAATIVAT NNAKKOLÄHETTEEN 
VUODEN ALUSTA 
 
Vuoden 2022 alusta alkaen koiran omistajan 
tulee aina tilata sähköinen ennakkolähete ennen 
virallisia terveystutkimuksia tai 
eläinlääkäritodistuksen hakemista. Tutkimuksen 
suorittavat klinikat eivät enää vuoden vaihteen 
jälkeen tee koiralle lähetteitä virallisiin 
terveystutkimuksiin. Sähköinen ennakkolähete 
vaaditaan myös paperille täytettävistä 
tutkimuksista, joita ovat vielä silmätarkastus, 
maksatutkimus ja polveutumisen 
varmentaminen. 
 
Jos lähete on jäänyt tilaamatta ennen tutkimusta, 
voi omistaja tilata lähetteen tutkimuksen jälkeen. 
Tutkimuksen tulos voidaan tallentaa vasta, kun 
omistaja on ilmoittanut klinikalle tilanneensa 
lähetteen. Lähete kannattaa tilata 
mahdollisimman nopeasti tutkimuksen jälkeen, 
jotta tulos voidaan tallentaa kennelliitossa. 
 
Jatkossa terveystutkimuslähetteet ovat voimassa 
6 kuukautta niiden tilaushetkestä. Omistaja saa 
muistutuksen kuukautta aiemmin, jos lähetettä ei 
ole käytetty. Vuoden 2021 puolella tehdyt 
lähetteet jäävät voimaan, eikä niille merkitä 
vanhenemisaikaa. 
 
Lähetteen voi uusia lonkka-, kyynär-, olkanivel, 
selkä- ja syringomyelia tutkimuksiin sekä 
eläinlääkärintodistukseen lähetteen 
voimassaoloaikana. Ennakkolähetteen uusimisen 
hinta on 2 € kennelliiton jäsenelle ja 5 € muille. 
Lähetemaksua ei palauteta. Vanhentuneen 
ennakkolähetteen tilalle tulee tilata uusi 
ennakkolähete ennen seuraavaa 
terveystutkimusta. 
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Sairaalle koiralle pyydettävät epäviralliset 
lausunnot tehdään kuitenkin edelleen klinikalla 
ilman ennakkolähetettä. Terveystutkimuksen 
tilaamisen yhteydessä oleva sopimusteksti 
päivittyy 3.1.2022. 
 
Lähete tilataan etukäteen kennelliiton omakoira-
palvelusta tai omakoira-mobiilisovelluksesta, 
jonne tilaaja myös saa lausunnon sähköisesti. 
Lähetteen tilaaminen ei vaadi kennelliiton 
jäsenyyttä. Ohjeet lähetteen tilaamiseen löytyy 
kennelliiton verkkosivuilta. Omakoira-
mobiilisovellus on kennelliiton jäsenille suunnattu 
palvelu.  
 
Lisätiedot: terveystulokset@kennelliitto.fi, puh. 
09 8873 0341 
 

ELÄINTEN HYVINVOINTILAIN 
ON TAATTAVA TEHOKKAAT 
KEINOT KOIRIEN 
SALAKULJETUKSEN JA 
PENTUTEHTAILUN 
TORJUNTAAN 
 
Eläinten hyvinvointilaissa tulee säätää vielä 
esitettyä tiukemmin keinot, joilla voidaan puuttua 
tehokkaasti koirien salakuljetukseen ja 
pentutehtailuun. Lisäksi laissa on huomioitava 
paremmin koirarotujen erilaiset tarpeet ja 
käyttötarkoitukset. Lakiehdotuksessa on paljon 
tuttua kennelliiton yleisestä jalostusstrategiasta, 
mutta myös kohtia, joita on tarkennettava. 
 
 
Suomen kennelliitto antoi tänään maa- ja 
metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta 
eläinten hyvinvointilaiksi. Lakiesitys on ollut 
valmisteilla jo useita vuosia. Kennelliitto on ollut 
aktiivisesti mukana vaikuttamassa lain 
valmisteluun koko sen valmistelun ajan muun 
muassa edistäen koirien lakisääteistä 
tunnistusmerkintää ja omistajatietojen 
rekisteröintiä. Tämä on nyt toteutumassa 
erillislainsäädännöllä vuoden 2023 alusta. 
 
- painotimme edellisellä lausuntokierroksella ja 
painotamme myös tässä lausunnossamme sitä, 
että koirien hyvinvoinnin edistämisessä tulee 
ottaa huomioon koirarotujen rotukohtaiset erot, 
sanoo kennelliiton hallituksen puheenjohtaja 
Harri Lehkonen. 

 
Nykyisen eläinsuojelulain tavoin eläinten 
hyvinvointilain luonnos tunnistaa kuitenkin koiran 
edelleen vain yhtenäisenä lajina, vaikka koiran 
olennaiset käyttäytymistarpeet, vaadittavat pito-
olosuhteet ja käyttötarkoitukset vaihtelevat 
roduittain. 
 
Koirien salakuljetukseen ja pentutehtailuun 
puuttuminen vaatii tehokkaita keinoja 
Rajat ylittävän laittoman ja epäeettisen 
koirakaupan kasvu herättää Euroopan laajuisesti 
kasvavaa huolta. Pentutehtailun ja eläinten 
salakuljetuksen valvontaan käytännössä liittyy 
suuria haasteita. Uuden hyvinvointilain puitteissa 
tulee varmistaa, että viranomaisilla on tarpeeksi 
tehokkaat keinot puuttua tällaiseen toimintaan. 
 
Lakiehdotuksen alle puolivuotiaan koiranpennun 
maahantuontikielto, jos tarkoitus on myydä koira 
edelleen kahden kuukauden kuluessa tuonnista, 
on kuitenkin riittämätön. 
 
- yli puolivuotias koira voi hyvinkin olla vielä 
kauppatavaraa. Ehdotamme, että kahden 
kuukauden karenssi pidennetään vähintään 
puoleen vuoteen. Vasta tämä tekisi pentujen 
salakuljettajien toiminnan kannattamattomaksi, 
sanoo Lehkonen. 
 
Suomen kennelliitto painottaa myös sitä, että 
tehokas rajavalvonta edellyttää rajavalvonnan 
huomattavaa tehostamista, jotta säännös ei jää 
kuolleeksi kirjaimeksi. Tullille ja muille keskeisille 
viranomaisille on turvattava riittävät resurssit ja 
tarpeellinen koulutus valvonnan toteuttamiseen. 
 
Kennelliitto on jo pitkään nostanut esille tarpeen 
koirien myynti-ilmoitusten valvonnan 
tiukentamisesta. Eläinten verkkokauppaan pitäisi 
saada systemaattisempaa valvontaa. 
Vähimmäissisällöt myynti-ilmoituksiin on hyvä 
edistysaskel, mutta ne eivät yksin riitä torjumaan 
pentutehtailun ongelmia. Kaikessa koiran 
kaupassa ostajan pitäisi pystyä tunnistamaan 
myyjä samalla tavalla kuin pennun ostaja voi 
tunnistaa suomen kennelliiton alaisuudessa 
toimivan kasvattajan. Kennelliitto on nostanut 
monissa yhteyksissä esille myyjän vahvan 
tunnistautumisen vaatimuksen eläinten 
verkkokaupassa.   
 
Vastuulliset toimijat edistävät lain hengen 
toteutumista omavalvonnalla 
Lainsäädännössä tulisi turvata koiran 
hyvinvoinnille olennaisten rodunomaisten 
tarpeiden toteuttaminen myös harrastusten 
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kautta. Lakiehdotuksessa esitetään, että 
kilpailueläinlääkärin tulisi olla läsnä 
ilmoituksenvaraisissa kokeissa ja kilpailuissa, 
joissa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle 
rasitukselle, muulle kivulle tai kärsimykselle. 
Suomen kennelliiton lausunnossa nähdään, 
etteivät kennelliiton alaiset kokeet ja kilpailut 
lukeudu ilmoituksenvaraisiin eläinkilpailuihin, sillä 
riski koiran vahingoittumiselle pyritään estämään 
ennalta, eikä koira rasitu liikaa rodunomaisessa 
käytössä. 
 
Koiran hyvinvointi on kennelliiton alaisissa 
kokeissa ja kilpailuissa turvattu tarkoilla 
säännöillä ja ohjeilla, järjestäjät ovat päteviä ja 
koulutettuja tehtäviinsä ja lähimmän päivystävän 
eläinlääkärin tiedot ovat saatavilla. Vaatimus 
kilpailueläinlääkärin läsnäolosta voisi johtaa 
siihen, että kokeiden ja kilpailujen järjestämisestä 
tulisi vastuullisille toimijoille tarpeettoman 
raskasta. Tämä olisi lain hengen vastaista, sillä 
mahdollisuus osallistua erilaisiin kokeisiin ja 
kilpailuihin edistää osaltaan koiranpitoa ja 
kannustaa entisestään ihmisiä panostamaan 
aikaa ja vaivaa koiransa hyvinvointiin. 
 
Eläinten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää 
kaikilta lain piiriin kuuluvilta toimijoilta 
sitoutumista lain tavoitteisiin. Lakiin kirjataan 
minimivelvoitteet eri toimijoille. Vastuulliset 
toimijat edistävät eläinten hyvinvointia 
omavalvonnalla, jolloin eläinten hyvinvoinnin 
edistämisen tavoitteet ovat vielä lakiin kirjattua 
tiukemmat. 
 
- Suomen Kennelliiton tavoitteena on kehittää 
omavalvontaa ja eri toimijoiden osaamista 
eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Olemme 
aloittaneet eettisen koulutuksen toteuttamisen 
kokeiden ja kilpaluiden tuomareille, toimitsijoille 
ja kouluttajille, kertoo Lehkonen. 
 

Jalostussäännösten tulee tukea 
vastuullista koirankasvatusta 
 
Lakiehdotuksen mukaan eläinjalostuksella tulee 
pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja 
terveiden eläinten tuottamiseen. Nämä tavoitteet 
ovat sisäänkirjoitettuina myös kaikkien 
koirarotujen jalostusta linjaavaan suomen 
kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan, ja niiden 
kirjaaminen myös lakiin onkin hyvin 
kannatettavaa. 
 
Yleisen jalostusstrategian lisäksi suomen 
kennelliiton kasvattajasitoumuksen 

allekirjoittaneiden toimintaa ohjaavat 
rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat, joiden 
tavoitteena on edistää koirien terveyttä ja 
hyvinvointia. Lisäksi 175 koirarodulla tai 
rotumuunnoksella on perinnöllisten vikojen ja 
sairauksien vastustuksenohjelma (pevisa), joka 
sisältää ehtoja rekisteröitävien pentujen 
vanhemmille. Liioiteltuja ulkomuotopiirteitä 
pyritään kitkemään myös 41 rodulla käytössä 
olevilla tuomareiden erityisohjeilla. 
 
- Kennelliiton jalostusstrategiaa ja 
kasvattajasitoumusta noudattaville kasvattajille 
lakiehdotuksen sisältö on jo hyvin tuttua. On 
kuitenkin tärkeää, että väärien tulkintojen 
välttämiseksi pykälän muotoiluja vielä 
täsmennetään ja mahdollinen asetus tukee 
vastuullista koirankasvatusta. Valmistelun 
edetessä tuleekin kuunnella tarkalla korvalla alan 
osaajia, sanoo kennelliiton jalostustieteellisen 
toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.  
 
Samoin kuin ihmisillä, koirien sairauksien ja 
vikojen periytymistä voi olla mahdoton todentaa 
etukäteen. Tulkinta siitä, millaisia merkittävää 
hyvinvointihaittaa aiheuttavat sairaudet tai muut 
ominaisuudet ovat, voi vaihdella merkittävästi, 
jos sairautta tai ominaisuutta ei pystytä selvästi 
osoittamaan. Lain yksityiskohtaisissa 
perusteluissa tulisikin erotella tarkemmin eri 
tavoin periytyvät sairaudet ja turvata 
perinnöllisestä monimuotoisuudesta 
huolehtiminen. Suomen kennelliiton yleisessä 
jalostusstrategiassa todetaan, että sekä nartun 
että uroksen tulee olla halukas ja kykenevä 
luonnolliseen astutukseen eikä astutus saa 
tapahtua väkisin pakottamalla. Tämä tulisi lisätä 
myös lakiin. 
 

Koirien perinnöllisten vikojen ja 
sairauksien johdosta tehdyistä 
operaatioista 
ilmoitusvelvollisuuden tulee 
edistää koirien terveysjalostusta 
 
Kennelliitto kannattaa lausunnossaan myös 
kieltoa leikkauksille ja muuta kipua tai kärsimystä 
aiheuttaville toimenpiteille, joiden tarkoituksena 
on muuttaa eläimen ulkonäköä tai käyttäytymistä. 
On kuitenkin tärkeää, että laki mahdollistaa muut 
leikkaukset tai kipua aiheuttavat toimenpiteet 
silloin, kun ne ovat eläimen hyvinvoinnin kannalta 
perustellut. 
 



Eläinlääkäreille on tarkoitus säätää 
ilmoitusvelvollisuus viranomaisille eräitä koirille 
perinnöllisten vikojen johdosta tehdyistä 
leikkauksista ja muista toimenpiteistä. Kennelliitto 
pitää tätä kannatettavana, mutta painottaa, että 
ilmoituskäytännössä on käytännössä hyötyä 
koirien terveysjalostukselle. 
 
- Suomen Kennelliiton tulee saada tietoa 
eläinlääkärien tekemistä ilmoituksista koirarotu-, 
jopa koirakohtaisesti. Kennelliiton on voitava 
tarvittaessa asettaa jalostuskielto koiralle, jolle on 
tehty operaatio jonkun perinnöllisen vian 
johdosta. Jos ilmoitukset jäävät vain 
tilastotiedoksi ruokavirastoon, ei niistä ole 
käytännön hyötyä koiranjalostukselle, toteaa 
Sainio. 
 
Hän painottaa myös sitä, että se, millaisista 
toimenpiteistä on ilmoitettava eteenpäin, on 
määriteltävä hyvin tarkkaan. Ilmoitusvelvollisuus 
tuo eläinlääkäreille lisävastuuta ja työtä. Myös 
koiranomistajia on valistettava. 
 

Ehdotuksessa on lisäksi monia 
hyviä edistysaskelia koirien 
hyvinvoinnin turvaamiseksi 
 
Koirien hyvinvoinnin näkökulmasta 
lakiehdotuksessa on myös lukuisia myönteisiä 
kohtia. Lakiesitys esimerkiksi kieltäisi koirien 
piikkipannat ja -valjaat sekä sähköpannat ja muut 
eläimeen kiinnitettävät, sähköiskun antavat 
laitteet. Positiivista on myös kivunlievityksen 
pakollisuus kivuliaiden toimenpiteiden 
yhteydessä. 
 
Lakiesityksessä kiellettäisiin myös eläimen 
värjääminen sen ulkonäön muuttamiseksi. 
Suomen kennelliitto pitää kieltoa tervetulleena 
muutoksena, mutta sen tulisi kattaa kaikki 
muutkin kemikaalit, joilla tavoitellaan ulkomuodon 
muuttamista hoitavan tai terveydellisen 
vaikutuksen sijaan. Lisäksi on hienoa, että 
eläinten hoidossa ja käsittelyssä käytettävien 
välineiden, laitteiden ja aineiden myyjien ja 
välittäjien on varmistuttava siitä, että tuotteet ovat 
eläinten hyvinvointilain mukaisia. 
 
On myös kannatettavaa, että eläimen kohtelun 
on oltava rauhallista ja siinä on hyödynnettävä 
lajinomaista käyttäytymistä. Suomen kennelliiton 
mukaan myös koiran koulutuksessa tulisi toimia 
aina samoin. Lisäksi valvontaviranomaisten 
mahdollisuus käyttää apunaan asiantuntijoita tai 
avustajia on hyvä lisäys. 

Suomalainen koirankasvatus on perinteisesti 
ollut luonteeltaan pienimuotoista kotikasvatusta, 
jossa syntyy usein vain muutama pentue 
vuodessa. On hyvä, että ilmoitusvelvollisuuden 
alainen, ammattimainen ja laajamittainen seura- 
ja harrastuseläinten pitäminen on selkeästi 
määritelty laissa. Kennelliiton arvion mukaan 
tällaisia ilmoitusvelvollisuuden alaisia kasvattajia 
on kennelliiton toiminnan piirissä noin parisataa. 
 
Kun lausuntokierros on päättynyt, maa- ja 
metsätalousministeriön virkamiehet 
viimeistelevät lakiesityksen saatujen lausuntojen 
pohjalta, ja hallituksen esitys siirtyy eduskunnan 
käsiteltäväksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 
vuonna 2023. 
 
Koko lausunnon voi lukea täältä: 
Suomen kennelliiton lausunto eläinten 
hyvinvointilakiluonnoksesta_14.1.2022 
 
Lisätiedot 
 

 Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja: 
Harri Lehkonen, harri.lehkonen@kennelliitto.fi 

 puh. 050 329 2188 
 Kennelliiton jalostustieteellisen 

toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio 
kirsi.sainio@kennelliitto.fi, puh. 044 218 4431 
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KENNELLIITON NUORTEN 

KESÄLEIRI JÄRJESTETÄÄN 

HEINÄKUUN ALUSSA – 

ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 

ENSI VIIKOLLA 
 

Kesän 2022 kesäleiri järjestetään 1.–4. 
heinäkuuta. Ilmoittautuminen leirille aukeaa 
perjantaina 11.3. kello 9. 

TULE MUKAAN IKIMUISTOISELLE 
KESÄLEIRILLE 

 
Kennelliiton Nuorten vuoden 2022 kesäleiri 
järjestetään 1.–4. heinäkuuta leirikeskus 
Marttisissa, joka sijaitsee Virroilla Pirkanmaalla. 
Koiramaisella kesäleirillä majoitutaan mökeissä ja 
jokaisena päivänä on luvassa rutkasti hauskaa 
ohjelmaa. Leiri on avoinna 12–17-vuotiaille nuorille.  
 
Tule mukaan tapaamaan muita koirista 
kiinnostuneita nuoria, oppimaan uutta eri 
harrastuslajeista ja viettämään mukavaa aikaa 
koirasi kanssa! 
 
Yhdellä leiriläisellä voi olla mukana yksi koira, joka 
voi olla leiriläisen oma tai muu entuudestaan tuttu 
koira. Mukaan ovat tervetulleita kaiken rotuiset, ja 
myös monirotuiset koirat. Koiran tulee olla leirin 
aikana 1–9 vuoden ikäinen, terve ja rokotettu 
Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti. 
Juoksuinen narttu ei voi osallistua leirille. 
 
Leirin aikana osallistujat huolehtivat koiristaan 
itsenäisesti, koiran tulee siis olla leiriläisen 
hallittavissa sekä koulutuksissa että niiden 
ulkopuolella. Leirin hinta on 150 euroa. Hintaan 
kuuluu leirin ohjelma koulutuksineen, täysihoito ja 
vakuutus. Leirille ilmoittautuvan nuoren tulee olla  
Kennelliiton jäsen. 
 
Leirillä tutustutaan erilaisiin koiraharrastuslajeihin. 
Lajeista ei tarvitse olla leirille tullessa aikaisempaa 
kokemusta. Ilmoittautuminen kesän 2022 leirille 
avataan perjantaina 11.3.2022 kello 9. 
Ilmoittautumisaika on 11.3.–31.3.2022. 
 
Lisätietoa leiristä ja ilmoittautuminen Kennelliiton 
verkkosivuilta: www.kennelliitto.fi/koiraharrastukse
t/nuorisotoiminta/nuorten-kesaleiri. 

OHJAAJAKSI KESÄLEIRILLE? 
 
Innokkaita leiriohjaajia haussa kesän 2022 leirille! 

Leiriohjaajien tehtäviin kuuluu nuorten ohjaaminen 
ja eri koiraharrastuslajien kouluttaminen sekä 
leirien yleisestä järjestyksestä vastaaminen.  
 
Leiriohjaajalta edellytetään vähintään 18 vuoden 
ikää ja kokemusta tai innostuneisuutta nuorten 
ohjaamisesta. Ensiaputaidot katsotaan eduksi. 
Valituille ohjaajille järjestämme maksuttoman 
koulutuksen 27.–29.5.2022 Marttisten 
leirikeskuksessa, jossa perehdymme ohjaajan 
tehtäviin ja vastuisiin. Koulutusviikonlopun aikana 
suunnittelemme leiriohjelmaa ja tutustumme muihin 
ohjaajiin. Koulutusviikonloppuun osallistuminen on 
leiriohjaajana toimimisen edellytys. 
 
Leiriohjaajana saat hienon kokemuksen lisäksi 
majoituksen, täysihoidon ja vakuutuksen. 
Kulukorvauksena ohjaajalle maksetaan 
matkakorvaukset sekä päivärahaa vastaava 
korvaus. 
 
Leiriohjaajien haku on auki 25.3.–6.4.2022. Linkki 
leiriohjaajien hakuun tulee Kennelliiton 
verkkosivuille: www.kennelliitto.fi/koiraharrastukse
t/nuorisotoiminta/nuorten-kesaleiri. 
 
Lisätietoja: Laura Jousi 
Kennelliiton nuorisotoimikunnan esittelijä ja sihteeri 
laura.jousi@kennelliitto.fi puh. 09 8873 0245 

 

 

LISÄÄ KENNELLIITON UUTISIA LÖYTYY: 

https://www.kennelliitto.fi/ 
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