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VUODEN VAIHTEEN
HAAKAHUKSET …

Itä-Suomen
KORONA
rajoitteet AVI

31.12.2021 Sähköinen tiedote
Jäsenmaksulaskut on lähdössä
tammikuussa sähköposteihin
Vuosikokous pidetään 24.3.2022
koronarajoitteet huomioiden
Seuraava sähköinen tiedote
julkaistaan helmi-maaliskuussa
Seurailkaa koronarajoitteita AVIn ja kennelpiirin kotisivuilta!

Kannen kuva:
Päivi Heikkinen
”koiranelämää”

ALKUVUODEN ASIOITA …
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit saavat kennelpiiriltä postia lähiviikkoina. Posti sisältää, mm.

vuositilastoilmoituksen täytettäväksi ja palautettavaksi.
Täyttäkää ja allekirjoittakaa ilmoitus
• Lisätkää lomakkeeseen jäsenmäärä 31.12.2021 tilanteen mukaisesti
• Lomake pyydetään lähettämään kennelpiiriin ensisijaisesti skannattua sähköpostilla
helmikuun loppuun mennessä sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
• Päivittäkää Omakoira-järjestelmään voimassa olevat tiedot ja sähköpostiosoitteet
• Kennelpiirin vuosikokouksessa on asiapaperit palauttaneilla vain äänioikeus
Mihin kennelpiirissä käytetään vuositilastoilmoitusta?
• Vuosi-ilmoituslomaketietojen pohjalta jäsenyhdistysten toiminta pisteytetään ja mm.
koiranäyttelyitä pääsee järjestämään yhdistykset, joiden toiminta on piirissä aktiivista.
Korona leviää tällä hetkellä ennennäkemättömällä vauhdilla ja AVI on tehnyt rajoitteita, joita
se joutuu lyhyelläkin aikataululla ennestään kiristämään. Rajoitteet tulevat kohdistumaan
jossain vaiheessa myös yhdistystoimintaan. Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi Itä-Suomen
aluehallintovirasto on kieltänyt jo alueellaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet
ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa
9.1.2022 saakka. Rekisteröidyn yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ei lueta yleisiin
kokouksiin kuuluviksi, jos ja kun näihin määrätään osallistumisrajoitus, on yhdistysten
valmistauduttava pitämään vuosikokoukset mahdollisesti etäkokouksena, jos AVI ei anna
lupaa siirtää näitä. Myös tilojen käyttö edellyttää toimia terveysturvallisuuden
varmistamiseksi. Tällaisia toimia, joihin jokainen koirakansalainen itse pystyy, ovat mm.
kasvomaskin käyttö, käsidesin käyttö sekä turvaväleistä huolehtiminen. Kennelliitto on
antanut ohjeen jo koiranäyttelyiden siirtämiseksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisista sekä
tehdään töitä, ettei koiraharrastustapahtumia tulla kieltämään kokonaan.
Terveisin: Tiedottajat pj Erkki ja siht. Eija
Kennelpiirin yhteystiedot: Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi,
p. 0400 600034 klo 16. jälkeen, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
kotisivut www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

KENNELPIIRIN VUOSIKELLO
Helmikuussa …
• Kennelpiirin ansiomerkkianomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille
• Vuositilasto palautetaan allekirjoitettuna kennelpiirin sihteerille
• Jäsensihteeri on lähettänyt sähköpostiin jäsenyhdistyksille jäsenmaksun

Maaliskuussa …
• Omakoira -järjestelmään päivitetään viimeistään yhdistyksen yhteystiedot ja
jäsenmäärät
(Kennelpiiri poimii kaikki yhteystietonsa Omakoira-järjestelmästä, joten on tärkeää, että
siellä on oikeat ja ajantasaiset osoite- ja sähköpostitiedot)
• Kennelliiton ansiomerkkianomukset Kennelpiiriin (käsittely kesäkuussa Kennelliitossa)
• Kennelpiirin vuosikokous pidetään maaliskuussa

Syyskuussa …
• On Kennelliiton ansiomerkkien anomisaika, anomukset käsitellään lokakuun
piirihallituksen kokouksessa
• Näyttelyt anotaan viimeistään syyskuussa (vuonna 2022 anotaan vuoden 2024 ryhmäja erikoisnäyttelyt)
• Asianmukaisesti allekirjoitetut pöytäkirjanotteet Sawo Show:n ja KV:n ja KR –
näyttelyiden järjestelyihin mukaan lähteviltä yhdistyksistä pyydetään lähettämään
syyskuun loppuun mennessä Tuula Laitiselle tlaitinen65@gmail.com

Sähköpostiosoitteet …
•

Huolehtikaa, että käytössänne on voimassa oleva sähköpostiosoite, päivittäkää se
Omakoira -järjestelmän ”perustieto” sivulle, näin turvaatte Kennelliiton ja Kennelpiirin
postin saapumisen perille.

Kennelpiirin hallitukselle tuleva posti lähetetään skannattuna
•

kennelpiirin sihteerille osoitteeseen
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, tiedustelut p. 0400 600034 klo 16. jälk. / Eija

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. (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 (30.9.2022 anottaan vuoden 2024 näyttelyt) KV, kaikkien rotujen ja Sawo
Show –näyttelyiden järjestelyihin mukaan haluavien yhdistysten tulee lähettää
allekirjoitettu hallituksen pöytäkirjanote asiasta Tuula Laitiselle sähkäpostiin
tlaitinen@gmail.com samalla aikataululla, myöhässä tulleita ptk-otteita ei huomioida.
(30.9.2022 ilmaistaan halukkuus Sawo Show 2024 järjestelyihin osallistuneilta ja
30.9.2023 vastaavasti 2025 KV ja kaikkien rotujen näyttelyiden järjestelyihin
osallistuneilta jne.)
https://www.kennelliitto.fi/omakoira-palvelu

KUN NÄYTTELY, KOE TAI KURSSI PERUTAAN TAI SIIRRETÄÄN
Perumista tai siirtoa ei saa tehdä omin päin. Siirtoa ei saa tehdä jo hyväksyttyjen
näyttelyiden, kokeiden tai kurssien kanssa samaan aikaan. Näyttelyiden ajankohdasta
sovitaan ennen Kennelliittoon ilmoittamista Kennelpiirin näyttelyohjaajan kanssa,
ryhmänäyttelyt ovat Kennelpiirin omia näyttelyitä, ohjaaja ilmoittaa asiasta hallitukselle.
Ao asiat hyväksyy piirihallitus, email: sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

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

TERVASTULET ROIHUSIVAT

RIISTAVEDEN MAJOISELLA 11.12.2021
Kennelpiirillä on ilo onnitella Erämessujen päällikköä Tapio Multasuota Pohjois-Savon vuoden 2021
erämies -valinnasta! Tapio onkin tunnettu monipuolisista eräharrastuksistaan ja hän myös haluaa
eettisenä erämiehenä vaalia hyviä metsästystapoja, luonnon kunnioitusta ja eläinten hyvää kohtelua.
(Kuva Veijo Miettinen)

KENNELLIITTO ON PÄIVITTÄNYT UUDET
KOEPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTTÖOHJEET
KLIKKAA TUTUSTUMAAN
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.pohjoissavonkennelpiiri.fi%2Fresources%2Fpublic%2F%2Fajankohtaista%2F2021%2Fuusiohje_koeptk_taytto_ohje.pd
f&clen=1616874

PALVELUS- JA SEURAKOIRAJAOSTO
Jaosto koostuu lajien vastuuhenkilöistä. Henkilöiden tehtävänä on toimia kennelpiirin ja harrastajien
yhdyssiteenä ja koordinoida lajeja kennelpiirin suuntaan sekä olla hallituksen apuna valmistelemassa
jaoston alaisia asioita. Jaosto on jo sovitellut PM-kokeiden järjestämisvuorot yhdistysten kanssa.
Työn alla on vuoden koira -sääntöjen päivittäminen.
Toivomme että harrastajat löytävät myös Kennelpiirin tiedotuskanavat, joita ovat kotisivut, jotka
löytyvät osoitteesta www.pohjois-savonkennelpiiri.fi ja julkinen facebook-ryhmä. Kotisivuilla jaostolla
on oma alasivu, joka löytyy Kennelpiirin jaostot -sivulinkin alta, johon päivittyy tietoa jaostosta sekä
linkitetty lajiliittojen kotisivut, joiden kautta löytyy liittojen ajankohtaisia tiedotteita. Tässä sähköisessä
tiedotteessa on jaostoilla palstatilaa, joten jaosto tulee jatkossa tiedottamaan myös tätä kautta. Ns.
jokapäiväiseen tiedottamiseen Heli perustaa jaostolle oman facebook-sivun, joka toimii ensisijaisena
jaoston tiedottamiskanavana.
Yhteydenotot:
• Puheenjohtaja Heli Könönen, Leppävirta, p. 045 311 3161, heli.kononen@hotmail.com
• Agilityvastaava: Leija Koponen, Kuopio, p. 044 340 0666, leija.koponen@uef.fi
• Palveluskoiravastaava: Heli Könönen, Leppävirta p. 045 311 3161, heli.kononen@hotmail.com
• Rallytoko vastaava: Päivi Räsänen, Kuopio, p. 044 362 3675, janutakhuskies@gmail.com
• Tokovastaava: Leija Koponen, Kuopio p. 044 340 0666. leija.koponen@uef.fi

PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISVUOROT
AGILITY- vuorot

Vuosi
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Yksilö
VarPs
Hu-Pu
KPSH
ACE
VarPs
SWAU
Hu-Pu

Joukkue
(SWAU)
VarPs
Hu-Pu
KPSH
ACE
VarPs
SWAU

TOKO – vuorot

Vuosi
2021
2022
2023
2024

Joukkue
VARPS
KPSH
VARPS
KPSH

Yksilö
VARPS
KPSH
VARPS
KPSH

•
•
•

Rallytoko ja palveluskoirakokeiden järjestämisvuorot selviävät myöhemmin.
Jaosto suunnittelee ja kartoittaa toimintaa parasta aikaa, toivomme yhteistyötä seurojen kanssa.
Nyt kun jaosto on saatu perustettua, panostamme myös tiedottamiseen!

VUODEN KOIRA -kilpailujen säännöt löytyvät kennelpiirin kotisivulta ja tulokset
pyydetään palauttamaan yhdyshenkilöille viimeistään 28.2.2022 mennessä.
T: Heli, Leija ja Päivi

Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä voi hakea
Kennelpiirin jäsenyhdistys
Nuoren tunteva henkilö
Kennelpiirin jaosto tai kennelpiirin hallitus
Vuoden nuori koiraharrastaja -titteliä haetaan alle 18 -vuotiaalle nuorelle, joka on joko
Suomen Kennelliiton tai Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Nuoren kotipaikka tulee olla
Pohjois-Savon Kennelpiirin alueella.

Valintaa tehdessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti nuoren
asenteeseen
aktiivisuuteen
menestykseen
tai osallistumiseen talkootoimintaan

Hakemukseen tulee kirjata
hakijan sekä ehdokkaan yhteystiedot
kattava esittely ehdokkaasta
ja hänen mahdollisista saavutuksistaan
sekä hakijan perustelut sille, miksi juuri ko. henkilö tulisi valita
Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelin saajalle annetaan muistoksi kunniakirja sekä maksetaan
yksi osallistumismaksu nuoren itsensä valitsemaan koirakokeeseen tai koiranäyttelyyn
palkitsemisvuotena. Palkinnon kustantaa kennelpiiri.

Päätöksen Vuoden nuori koiraharrastaja -tittelistä tekee Kennelpiirin hallitus.
Titteli jaetaan Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokouksessa.
Esitykset vuoden nuori koiraharrastaja -titteliin tulee toimittaa kennelpiirin
sihteerille 28.2.2022 mennessä, sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

T: Hallitus

TURVALLINEN UUSI VUOSI
Uudenvuoden räiske ja välkkyvät valot saattavat kauhistuttaa useita koiria. Koiran
kanssa ulkoillessa on tärkeää keskittyä koiraan. Kotona on hyvä elää
mahdollisimman normaalisti ja tarjota koiralle turvallinen tila oleskeluun.

V

uodenvaihteen rakettien kovat äänet ja
värikkäät valot voivat pelottaa monia
koiria. Rakettien räiskyessä on suuri riski,
että pelästynyt koira pääsee karkaamaan.
Estääksesi koiran karkaamisen koiralla voi
käyttää lenkillä sekä kaulapantaa että
valjaita. Kaulapantaan voi myös kiinnittää
laatan, josta löytyy omistajan yhteystiedot.
Kotioloissa on hyvä tarkkailla, että koira ei
pääse pelästyessään karkaamaan
esimerkiksi raollaan olevasta ovesta.

J

os koirasi pääsee karkaamaan, ole
yhteydessä karanneita eläimiä etsiviin
järjestöihin. Tällaisia järjestöjä ovat muun
muassa Etsijäkoiraliitto (puh. 040 724
8614), Suomen etsijäkoirat ry (puh. 040 968
5985) sekä Vainu – Eläinetsijäkoirat (puh.
041 805 9423). Pohjois-Savossa toimii
paikallinen Tassutiimi p. 046 530 959, joka
päivystää 24h. Tutustu omalla alueellasi
toimivaan järjestöön ja sen toimintatapoihin
etukäteen. Jos koirasi pääsee karkaamaan,
jaa katoamisilmoitus mahdollisimman
laajasti. Varsinkin sosiaalinen media on hyvä
keino saada viesti leviämään nopeasti.
Kennelliiton jäsenenä voit myös tehdä
koirastasi katoamisilmoituksen Omakoiramobiilisovelluksessa.
lä ota koiraa mukaan katsomaan
ilotulitusta, vaikka se ei vaikuttaisi
pelkäävän raketteja ja niiden pauketta. Jos
koira vaikuttaa pelkäävän kovia ääniä ja
välkkyviä valoja, voit keskustella oman
eläinlääkärisi kanssa toimenpiteistä sekä
mahdollisista rauhoittavasta lääkityksestä.

Ä

K
Uutena vuotena on tärkeää elää koiran
kanssa mahdollisimman normaalisti. ”Patrik
relax”, kuvituskuva on söpöin
koirakuvasaldoa, jonka lähetti Päivi Ruth

otona ollessa on tärkeää elää
mahdollisimman normaalisti. Varaa
koiralle turvallinen tila, jossa se voi olla
rauhassa. Tilanteessa voi auttaa myös
kotoinen taustahäly, kuten televisio tai
musiikki. Vedä verhot ikkunoiden eteen, jotta
sisälle näkyy mahdollisimman vähän
välkkyviä valoja ja huolehdi, että koira
pääsee halutessaan piiloutumaan omaan
turvalliseen tilaansa. Koiralle voi myös antaa
jonkin herkun, esimerkiksi luun jyrsittäväksi,

mutta älä ihmettele, jos tuttukaan herkku ei
maistu. Pelokas koira ei välttämättä halua
syödä mitään.

KENNELLIITTO MUKANA
RAJAT RÄISKEELLE KANSALAISALOITTEESSA
Suomen Kennelliitto on mukana neljäntoista
muun terveys-, potilas- ja vammais- sekä
eläinjärjestön kanssa Rajat räiskeelle kansalaisaloitteessa. Kansalaisaloite rajaisi
luokkien F2- ja F3-ilotulitteiden käytön
siirtymäajalla vain ammattilaisten käyttöön.
Sen tavoitteena on merkittävästi vähentää
ilotulitteiden aiheuttamia terveys-, hyvinvointija ympäristöhaittoja.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloite
avattiin loppuvuodesta 2018 ja se keräsi jo
kuukaudessa vaadittavat 50 000
allekirjoitusta. Aloite eteni eduskuntaan ja se
on merkitty saapuneeksi talousvaliokuntaan
jo yli kaksi vuotta sitten 29.11.2019. Vuoden
2020 alussa alkanut koronaepidemia on
merkinnyt epidemiaan liittyvien käsittelyn
priorisointia valiokunnissa, ja aloite odottaa
edelleen käsittelyvuoroaan. Lisää Rajat
räiskeelle -kansalaisaloitteesta voit
lukea täältä.

”Miina päiväunilla! Älä ota koiraasi mukaan
katsomaan ilotulitusta, vaan sulje verhot ja
laita tv päälle ja jätä koira nukkumaan sisään.
Kuvituskuva on söpöin koirakuvasaldoa,
jonka lähetti Paula Peuhkuri
Lisätietoa:
Kennelliiton viestintä
viestinta@kennelliitto.fi

”Saunakoira Raili”
Koiran kanssa voi uuden vuoden
viettää myös saunassa. Ei hassumpi
asia tämäkään.
Kuvituskuva on söpöin
koirakuvasaldoa, kuvan lähetti meille
Jenni Ketonen

SÖPÖIN KOIRAKILPAILU
KÄYNNISTYY KEVÄÄLLÄ JA SE
KÄYDÄÄN PERINTEISESTI KOIRAN
PÄIVÄN KUNNIAKSI!
Seuraa ilmoittelua!

KOEKALENTERI
AJOKOKEET
8.1.2022 Siilinjärvi, Punttisilimä, , järj. Pohjois-Savon
ajokoirayhdistys ry, ylit. Pennanen Viljo, ilm. 3.12.20213.1.2022 Karppinen Matti, p. 050-361 1391,
maheil@outlook.com. Osm. 40,00€ FI32 5482 3720
0077 07. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
maastot, Vain nimetyille roduille: suomenajokoirat.
8.1.2022 Keitele, Eräroinila, Pahkamäki, , järj. Keiteleen
kennelkerho ry, ylit. Jääskeläinen Heikki, ilm.
10.12.2021-2.1.2022 Jääskeläinen Esko, p.
0442408937, jaaskelainen.esko@gmail.com. Osm.
40,00€ FI06 5128 0620 0260 92. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot.
12.2.2022 Pielavesi, Jylänki, , järj. Pielaveden
kennelkerho ry, ylit. Jääskeläinen Heikki, ilm. 2.-28.12.
Soininen Paavo, p. 0505375755. Osm. 40,00€ FI04
5342 0140 0369 44. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Kerhon mestaruuskoe.
DREEVERIEN AJOKOKEET
8.1.2022 Kaavi, Kaavi, , järj. Pohjois-Savon
dreeverikerho ry, ylit. Kantell Juha, ilm. 27.12.20213.1.2022 Mustonen Jouko, p. 0440980010,
jouko@jokaasennus.fi. Osm. 40,00€ FI40 5482 5420
0017 24. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Rajalliset koemaastot. Lisät. Ilmoittautuminen
sähköpostilla. Ilmoittautumisessa oltava rekisterinumero
sekä palkintotuomarit.
22.1.2022 Siilinjärvi, Siilinjärvi, , järj. Pohjois-Savon
dreeverikerho ry, ylit. Korkalainen Teuvo, ilm. 6.-17.1.
Huttunen Ari, p. 0503213801, huttunen.ari@ gmail.com.
Osm. 40,00€ FI40 5482 5420 0017 24. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajalliset koemaastot.
Lisät. Ilmoittautuminen sähköpostilla. Ilmoittautumisessa
oltava rekisterinumero sekä palkintotuomarit.
5.2.2022 Kaavi, Kaavi, , järj. Pohjois-Savon
dreeverikerho ry, ylit. Kantell Juha, ilm. 24.-31.1. Kantell
Juha, p. 040 553 8517, juha.kantell@gmail.com. Osm.
40,00€ FI40 5482 5420 0017 24. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Rajalliset koemaastot.
Lisät. Ilmoittautuminen sähköpostilla. Ilmoittautumisessa
oltava rekisterinumero sekä palkintotuomarit.
22.2.2022 Keitele, Keitele, , järj. Pohjois-Savon
dreeverikerho ry, ylit. Kantell Juha, ilm. 7.-16.2.
Pulkkinen Tapani, p. 0400906402. Osm. 40,00€ FI40
5482 5420 0017 24. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus: Rajalliset ajokoemaastot. Lisät.
Ilmoittautuminen puhelimitse. Ilmoitettava
rekisterinumero ja palkintotuomarit.
HIRVENHAUKKUKOE
8.1.2022 Lapinlahti, , järj. Lapinlahden kennelkerho
r.y., ylit. Rieppo Jussi, ilm. 20.12.2021-3.1.2022 Rieppo
Aimo, p. 0404854808, aimo.rieppo@gmail.com. Osm.
40,00€ FI24 5158 1520 0283 22.

KUORMANVETOKOE
15.1.2022 Rautavaara, Metsäkartano, , järj.
Alaskanmalamuuttiyhdistys r.y., ylit. Härkönen Raija,
ilm. 1.12.2021-13.1.2022 Korhonen Anne, p. 050 379
9631, akmuutti@gmail.com. Osm. 35,00€ FI55 5282
0120 1560 03 viite 5050. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus: enintään 15 koiraa / koe. Lisät. Koiran
ikä koepäivänä vähintään 24kk. Maksukuitti
ilmoittautumisen mukaan.
16.1.2022 Rautavaara, Metsäkartano, , järj.
Alaskanmalamuuttiyhdistys r.y., ylit. Mikkonen Jouko,
ilm. 1.12.2021-13.1.2022 Korva Panu, p. 040 749 4743,
pantse@frozenear.fi. Osm. 35,00€ FI55 5282 0120
1560 03 viite 5050. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Enintään 15 koiraa / koe. Lisät. Koiran ikä
koepäivänä vähintään 24kk. Maksukuitti
ilmoittautumisen mukaan.
LINNUNHAUKKUKOE
6.1.2022 Rautalampi, , järj. Kaartinsuon erä ry, ylit.
Hokkinen Kauko, ilm. 20.12.2021-1.1.2022 Rantanen
Inka, p. +358407611865, inka.k.rantanen@ gmail.com.
Osm. 25,00€. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: maastot, max. viisi koiraa.
15.1.2022 Rautalampi, , järj. Pohjois-Savon
pystykorvakerho ry, ylit. Vihavainen Marja-Liisa, ilm.
20.12.2021-10.1.2022 Koppanen Jani, p. 0458437708,
jani.koppanen@outlook.com. Osm. 30,00€ FI35 5482
3720 0130 85 viite 26.
LUOLAKOIRIEN TAIPUMUSKOE
17.4.2022 Siilinjärvi, , järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry,
ylit. Rouhiainen Henna, ilm. 14.3.- 11.4. Koskinen Nina,
p. 0407442639, nina.koskinen@healthstep.fi. Osm.
55,00€
RALLYTOKO
12.3.2022 Varkaus, Varkaus, VarPS Areena,
Akonlehdonkuja 15, 78710 Va, , ALO AVO VOI MES,
järj. Varkauden palvelus-Ja seurakoirat, ylit. Leskinen
Taru, ilm. 13.2.-6.3. Räsänen Mari, p. 0408605741,
varps.rallytokotk@gmail.com. Osm. 27,00€ FI91 550039
200347 98 viite 1180. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: VarPSin jäsenille ilmoittautuminen
ajalla 13.-19.2.2022, Koiramäärää koskeva rajoitus:
Max. 60 koirakkoa.
REKIKOIRIEN KILPAILUKOE
5.-6.2.2022 Rautavaara, Metsäkartanontie 700, 73900
Rautavaara, , SP, järj. Suomalainen siperianhusky
seura ry, ylit. Tolkkila Kari, ilm. 1.-30.1. Miettinen Toni.
Osm. 55,00€ FI20 5108 0220 0589 60 viite 5047. SMkilpailu. Lisät. Lisätietoja rotujärjestön
tapahtumakalenterissa!.

KURSSIKALENTERI
NÄYTTELYTOIMIKUNTIEN KOULUTUKSET
ma 10.1.2022 klo 18.00 ja ti 18.1.2022 Teamsin
välityksellä.
Kurssit ovat samansisältöiset ja käsittelevät vuoden
alussa voimaan tulevat Näyttelysääntöjä täydentävien
ohjeiden ja näyttelyiden järjestämisohjeiden
muutoksia. Voit valita kumpaan koulutukseen
osallistut. Kurssi on maksuton. Aiheena mm. tulevat
Näyttelysääntömuutokset. Ilmoittautuminen 3.1.2022
mennessä Sari Vähäkoskelle os. vahakoski.sari@
gmail.com. Tutustu ennen kurssille tuloasi uusiin
sääntömuutoksiin osoitteessa nayttelysaantojataydentavat-ohjeet-ja-nayttelyiden-jarjestamisohjeet-1
(kennelliitto.fi)
KOETOIMITSIJAN PERUSKURSSI
12.2.2022 Suonenjoki, Vanha Maamies, Jalkalantie
160, 77600 Suonenjoki www.vanhamaamies.fi, Raj.
50 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin
joht: Paananen Tiina. Ilm. 1.-31.1.2022 Paananen
Tiina, Osm. 50 € tili FI03 5482 3720 0031 85,
Ilmoittautuminen vain sähköisesti Omakoirassa.
KASVATTAJAN PERUSKURSSI
19.-20.2.2022 Suonenjoki, Vanha Maamies,
Jalkalantie 160, 77600 Suonenjoki www.vanhamaamies.fi, Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri
r.y., Kurssin joht: Paananen Tiina. Ilm. 10.1.10.2.2022 Paananen Tiina, Osm. 100 € tili FI03 5482
3720 0031 85, Ilmoittautuminen vain Omakoirassa.

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.
Kurssille pääsyn vaatimuksena on ylituomariperuskurssin suorittaminen ja koetoimitsijana
toimiminen. Hakemukseen on liitettävä todistus
ylituomariperuskurssin suorittamisesta.
KAVERI- JA LUKUKOIRAKOULUTUKSET
Kaverikoirakurssi
22.-23.1.2022 Leppävirta Kaverikoirakurssin
teoriaosuus järjestetään lauantaina 22.1. klo 10-16
sekä koirien soveltuvuuden arviointi järjestetään
sunnuntaina 23.1. Kurssipaikan osoite Vokkolantie 1,
79100 Leppävirta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Pohjois-Savon kennelpiirin kaverikoiravastaava Pirjo
Kärki pirjo.karki@pohjois-savonkennelpiiri.fi Huom.
viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.12.2021.

VUODEN 2022 NÄYTTELYKALENTERI
SAWO SHOW 2022
Kaikkien rotujen näyttely
Nord-näyttely
Kansainvälinen näyttely

05.08.2022
06.08.2022
07.08.2022

Kuopio
Kuopio
Kuopio

RYHMÄNÄYTTELYT
• 21.5.2022 RN Siilinjärvi, Punttisilimä Mehtäkoera
2022 osa 5 & FCI 6 & 7
Järj Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry &
Pohjois—Savon Beagleyhdistys ry
• 11.6.2022 RN Kuopio, Airaksela Kolemen kimppa
2022 1/3 & osa 5 & FCI 6
Järj Karttulan Kennelkerho ry, Keiteleen
Kennelkerho ry, Pielaveden Kennelkerho ry
• 2.7.2022 RN Tuusniemi Koillis Sawo Show 2022
1/2 & 5/10,
Järj Koillis-Savon Kennelkerho ry, Soitun Erä-Pojat
ry, Pajumäen Hirvimiehet ry, Enonsalon Erä ry
• 3.7.2022 RN Tuusniemi Koillis Sawo Show 2022
• 3/9 & 7/8
Järj Koillis-Savon Kennelkerho ry, Soitun Erä-Pojat
ry, Pajumäen Hirvimiehet ry, Enonsalon Erä ry
ERIKOISNÄYTTELYT
• SIIRTYY 30.1.2022 => pv.kk.2022 Kuopio
Jalostuspäivä 2022, Pohjois-Savon Pystykorvakerho
• 6.3.2022 Kuopio Suomen Laikajärjestö ry
Päänäyttely
• 19.3.2022 Kuopio Tiibetinspanielit ry
Tiibetinspanieli
• 3.7.2022 Tuusniemi Suomen Pystykorvajärjestö ry
• 10.7.2022 Leppävirta Suomen Welsh Corgi Seura ry
• 6.8.2022 Kuopio Parsonrussellinterrierit ry
• 6.8.2022 Kuopio Suomen Jackrussellinterrierit ry
Päänäyttely
• 3.8.2022 Kuopio Chihuahua ry Päänäyttely
• 4.8.2022 Kuopio Chihuahua ry Päänäyttely
• 14.8.2022 Kuopio Suomen Mäyräkoiraliitto ry &
Itä-Suomen Mäyräkoirat ry Päänäyttely
KAIKKIEN ROTUJEN PENTUNÄYTTELY
• 28.8.2022 Kuopio, Rauhalahden Matkailukeskus
Järj Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry &
Pohjois—Savon Beagleyhdistys ry

Kuvamuistot: Kolomen Kimppa, Keitele
Kuvat: Kari Paananen

KENNELLIITOSTA KUULTUNA
KOIRANÄYTTELYN VOI SIIRTÄÄ TAI PERUA KEVÄÄN 2022
SISÄNÄYTTELYKAUDELLA LYHYELLÄKIN VAROITUSAJALLA

Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/koiranayttelyn-voi-siirtaa-tai-perua-kevaan-2022sisanayttelykaudella-lyhyellakin-varoitusajalla

Koska koronapandemiatilanne on jälleen vaikeutunut, voi kevään 2022
sisänäyttelykaudella järjestettävän näyttelyn siirtää järjestettäväksi
sisänäyttelykauden loppuun 30.4.2022 mennessä tai perua kokonaan.
Muutoksesta ilmoittamiselle ei ole asetettu määräaikaa, mutta näyttelyn siirtämisestä
tai perumisesta on ilmoitettava Kennelpiirille ja Kennelliitolle heti, kun
näyttelytoimikunta on tehnyt päätöksensä.
Kaikessa Kennelliiton alaisessa toiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä aluehallintovirastojen linjauksia. Kennelliiton hallitus tarkistaa tarvittaessa
päätöksiään, jos tilanne niin vaatii.
Lisätiedot: Näyttelyiden järjestäjien yhteydenotot, puh. 09 8873 0344,
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi

KENNELLIITTO JÄRJESTÄÄ ULKOMUOTOTUOMAREIDEN
PERUSKURSSIN VUONNA 2022
Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliitto-jarjestaa-ulkomuototuomareidenperuskurssin-vuonna-2022

Ulkomuototuomarit ovat Kennelliiton luottamushenkilöitä. Ulkomuototuomari
arvostelee koiria rotumääritelmän mukaan, puolueettomasti ja
ammattitaitoisesti.
Ulkomuototuomarin tulee olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään
sopiva henkilö, fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan tuomaritehtävään kykenevä sekä
Kennelliiton jäsen ja osoittaa jatkuvaa kiinnostusta kynologiseen toimintaan.
Hakuaika kurssille päättyy 25.3.2022. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset on
toimitettava Kennelliiton toimistoon osoitteella Suomen Kennelliitto / Paula Rekiranta,
Kamreerintie 8, 02770 Espoo tai sähköpostilla (skannattuna)
osoitteella paula.rekiranta@kennelliitto.fi viimeistään yllä mainittuna päivänä klo 15.00
mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan henkilötiedot sekä tieto
harrastamastaan rodusta, jonka ulkomuototuomariksi hän on aluksi hakeutumassa.
Hakemuksessa on lisäksi oltava liitteinä todistukset suoritetuista kursseista,

todistus vaaditusta toiminnasta kehätoimitsijana sekä vahvistus kehätoimitsijapätevyyden voimassaolosta, kennelpiirin näyttelyohjaajalta sekä silmälääkärin tai
optikon todistus näkökyvystä (minimi B-ajokortin vaatimus) ja selvitys normaalista
värinäöstä. 25.3.2022 jälkeen toimitettuja liitteitä ei huomioida.
Lue lisää ulkomuototuomarin vaatimuksista ja kurssista alla olevasta tiedostosta.
Ulkomuototuomareiden peruskurssi 2022 Lisätietoja ulkomuototuomarikoulutuksesta
antaa näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan
esittelijä Paula Rekiranta, puh. 09 887 30219, paula.rekiranta@kennelliitto.fi.

UUSI KOIRANOMISTAJAN JA -HALTIJAN PERUSSÄÄNTÖ
TULEE VOIMAAN VUODEN 2022 ALUSSA
Lähde: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/uusi-koiranomistajan-ja-haltijan-perussaanto-tuleevoimaan-vuoden-2022-alussa

Kennelliiton Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö on päivitetty. Uusi sääntö
tulee voimaan 1.1.2022 Koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä linjataan, miten
vastuullinen koiranomistaja toimii. Viimeksi sääntö on päivitetty vuonna 2010. Uudessa
perussäännössä ei ole suuria muutoksia.

Koiranomistajan tulee tuntea koiranpitoa koskevat säädökset

Perussääntö velvoittaa koiranomistajia ja -haltijoita olemaan selvillä koiria koskevien
lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä ja toimimaan sen mukaisesti. Koiranpidosta ei
saa aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle. Perussäännön mukaan Kennelliiton
säännöt, ohjeet ja määräykset koskevat Kennelliiton jäseniä ja henkilöitä, jotka
osallistuvat järjestäytyneeseen koiraharrastustoimintaan.

Vastuullinen koiranomistaja huolehtii koiran laji- ja rotutyypillisistä tarpeista
Koiranpennun hankkijan tulee varmistaa, että pentu on vähintään seitsemän viikon
ikäinen. Pennusta tulee tehdä omistajailmoitus Kennelliittoon. Koiranomistajan tai haltijan tulee olla perehtynyt koirien laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin ja huolehtia siitä, että
koirat saavat riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja rodunomaista aktiviteettia. Koiria tulee
pitää niiden tarpeet täyttävissä tiloissa ja huolehtia siitä, että ne saavat riittävästi
liikuntaa. Vastuullinen koiranomistaja tai -haltija antaa avoimesti tietoa koiransa
ominaisuuksista sekä vioista ja sairauksista. Hän luovuttaa Kennelliitolle koiriensa
terveystutkimustulokset kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä julkaistaviksi.
Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koiranomistajan ja -haltijan
perussääntöön sitoutunutta henkilöä hänen koiranpidossaan ja hoidossa sekä tehdä
kennelneuvontakäyntejä ja ottaa polveutumismääräyksiin tarvittavia näytteitä koirista.
Koiranomistajien ja -haltijoiden koiran kauppaa, sijoitusta ja välitystä koskevat samat
linjaukset kuin Kennelliiton kasvattajasitoumukseenkin on kirjattu. Uuteen
koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön voi tutustua
täällä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koiranomistajan-ja-haltijan-perussaanto-0
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö

Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton
koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on
voimassa 1.1.2022 alkaen. Muut versiot Koiranomistajan ja -haltijan
perussääntö Lisätiedot Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Vesa
Lehtonen vesa.lehtonen@kennelliitto.fi puh. 050 599 9838

SAVON SANOMIEN KOIRAKILPAILU
Koirakilpailun juhlavuosi,
juhlavuoden kunniaksi palkitaan kolme
parasta koiraa!
Savon Sanomien perinteiset
koirakilpailut jatkuvat edelleen. Kilpailu
käydään kalenterivuosittain.
Kilpailussa on kolme sarjaa: ajavat
koirat, pystykorvat ja muut
metsästyskoirat.
Ajavien koirien sarjassa kilpailevat koirat
jäniksen- ja ketunajokokeiden tuloksilla.
Pystykorvien sarjassa kilpaillaan linnunja hirvenhaukkukokeiden tuloksilla.
Muiden metsästyskoirien sarjassa
Savon Sanomien ja Pohjois-Savon
kennelpiirin yhteinen raati ratkaisee
sijoitukset.
ILMOITA koirasi tiedot ja saavutukset
10.1.2022 mennessä sähköpostilla:
veijo.miettinen@dnainternet.net
Koiran tiedoista tarvitaan rotu,
rekisterinumero ja nimi täydellisenä.
Mukaan on liitettävä vuonna 2021
saavutetut tulokset, missä ja milloin
sekä kokeen laatu. Älä myöskään
unohda omia yhteistietojasi.
Koirien palkitseminen suoritetaan Pohjois-Savon kennelpiirin vuosikokouksessa, elleivät
koronaohjeet aiheuta tähän muutoksia.
Kilpailun ilmoittautumiset tulee tehdä 10.1. mennessä osoitteella veijo.miettinen@dnainternet.net,
tai kirjeellä: Veijo Miettinen, Otsonpolku 2, 70400 Kuopio, puh. 0500 171 882.
Kuva: Veijo Miettinen

