Kennelpiirin
yhteystiedot ja
Kennelpiiri
pähkinänkuoressa
____

POHJOIS-SAVON
KENNELPIIRI RY

Kennelpiirin
lomakkeet
____

Kaluston lainaus
sekä tilavuokraus,
ohjeistus
____

HELMIKUISET
HAAKAHUKSET …

Ryhmänäyttely
LEPPÄVIRRALLA 24.4.

28.2.2021 Sähköinen tiedote
Jäsenmaksulasku on lähetetty
sähköpostilla, tulihan se perille?
Vuosikokouskutsu on lähetetty
3.3.2021 sähköpostilla, onhan tullut perille.
Seuraava sähköinen tiedote
julkaistaan huhtikuussa.

Kannen kuva:
Jaana Pitkänen

ALKUVUODEN ASIOITA …
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit ovat saaneet kennelpiiriltä postia, mm.

vuositilastoilmoituksen vuodelta 2020 täytettäväksi ja palautettavaksi kennelpiiriin
Täyttäkää se ja allekirjoittakaa
 Lisätkää lomakkeeseen jäsenmäärä 31.12.2020 tilanteen mukaisesti
 Lomake pyydetään lähettämään kennelpiirin sihteerille ensisijaisesti skannattua
sähköpostilla maaliskuun alkuun mennessä sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
 Kennelpiirin vuosikokouksessa on asiapaperit palauttaneilla vain äänioikeus
 Päivittäkää Omakoira-järjestelmään voimassa olevat jäsenien ja jäsenyhdistysten
yhteystiedot ja sähköpostiosoitteet
Mihin kennelpiirissä käytetään vuositilastoilmoitusta?
 Vuosi-ilmoituslomaketietojen pohjalta jäsenyhdistysten toiminta pisteytetään ja mm.
koiranäyttelyitä pääsee järjestämään yhdistykset, joiden toiminta on piirissä aktiivista.
Terveisin: Eija Airaksinen, Saarisenraitti 143, 71570 Syvänniemi, p. 0400 600034 klo 16.
Jälkeen, 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)

Syyskuussa …
 On Kennelliiton ansiomerkkien anomisaika, anomukset käsitellään lokakuun
piirihallituksen kokouksessa
 Näyttelyt anotaan viimeistään syyskuussa (vuonna 2021 anotaan vuoden 2023 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 tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Joulukuussa …
 Muistetaan hakea kaikki avustukset ja kulukorvaukset ao. vuodelta, piirihallitus
käsittelee nämä aina ao. vuoden puolella viimeistään joulukuun kokouksessaan

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

KENNELPIIRIN VUOSIKOKOUS
PIDETÄÄN ETÄNÄ 25.3.2021
Kokousposti on lähetetty jäsenyhdistyksien puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostiin 3.3.2021,
jos et ole saanut ole yhteydessä sihteeri Eijaan.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Koska sääntömääräistä vuosikokousta ei voi nykysäädöksen puitteissa pitää sääntöjen edellyttämällä
tavalla tai siirtää pidettäväksi kesälle. Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan
kennelpiirin vuosikokoukseen 25.3.2021 klo 18.00 alkaen Teams -sovelluksen välityksellä.
Väliaikaislain nojalla kennelpiirin hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista osallistumisesta.
Ennakkoilmoittautuminen tehdään piirin sihteerille Eija Airaksiselle sähköpostiin sihteeri@pohjoissavonkennelpiiri.fi ilmoittamalla yhdistyksen tiedot ja jäsenmäärä 31.12.2020 tilanteen mukaan.
Sähköpostin liitteeksi skannataan allekirjoitettu valtakirja tai kokouspäätös nimetystä edustajasta,
josta käy ilmi myös edustajan sähköpostiosoite (yksi edustaja/yhdistys). Nämä skannataan yllä
mainittuun sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.3.2021. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta.
Valtuutetuille lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin 22.3.2021 kokouslinkki, -materiaali sekä
toimintaohjeet. Kokouksessa käsitellään vain sääntömääräiset asiat. Fyysisenä kokouspaikkana
toimii Punttisilimä, Siilinjärvi, Marjomäentie 312, Kuuslahti, jonne voi kokoontua pieni porukka
kokoontumisrajoitukset huomioiden.
21 § Kennelpiirin varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu
kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään jäsenyhdistyksille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta kirjeellä tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jossa
mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.
22 § Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi
ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen.
Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä
äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä
yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin
korkeintaan viisi (5) ääntä.
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai
edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Piirihallitus on 1.3.2021
pitämässään hallituksen kokouksessa rajannut edustajamäärän yhteen henkilöön / jäsenyhdistys.
Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat skannataan ilmoittautumisen
yhteydessä (viim. 18.3.2021) piirin sihteerille (kts. ohje yllä).
Palkitsemiset suoritetaan kesällä ylimääräisen yleisen kokouksen yhteydessä, jonne jäsenyhdistyksille
tulee kutsu.
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY - Hallitus

ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS
Kokouksen avauksen suorittaa Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki Savolainen. Kennelliitto tuo
tervehdyksensä myös kokoukselle. Muistamiset ja palkitsemiset suoritetaan kesällä järjestettävän
ylimääräisen yleisen kokouksen yhteydessä.
1. §

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. §

Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen

3. §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. §

Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

5. §

Ääntenlaskijoiden valinta

6. §

Valitaan kaksi henkilöä tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja

7. §

Edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, toiminnan tarkastajien lausunto ja

tilinpäätöksen vahvistaminen
8. §

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta

toiminta- ja tilikaudelta
9. §

Kuluvan kauden toimintasuunnitelma

10. § Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioiden sekä kulukorvauksien
määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
11. § Kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2022
12. § Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 2020-2021. Valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten ja siitä eronneiden tilalle. Erovuorossa ovat: Sari Vähäkoski, Tuula Laitinen,
Janne Ryhänen ja Erkki Shemeikka
13. § Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
14.

§ Jaostojen nimeäminen
Hallitus esittää valittavaksi: Ajavat koirat (beagle, dreeveri, suomenajokoira, SAJ:n rodut), Hirvijaosto (hirveä haukkuvat
rodut), Kanakoirat, Lappalaiskoirat, Lintujaosto (lintua haukkuvat rodut) Noutajat, Palvelus- ja seurakoirat, MEJÄ- ja VAHI,
Nuorisjaosto, Kaveri- ja lukukoirat

15.

§ 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.

16. § Kokouksen päättäminen
Lisätiedot: Eija Airaksinen p. 0400 600 034 klo 16 jälkeen tai sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi

KORONARAJOITUKSET 22.3. SAAKKA
Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa - yli 20 henkilön
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty edelleen
Tiedote 12.2.2021 10:55 Itä-Suomi Sosiaali- ja terveyspalvelut
Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
osallistujamäärän rajoittamista. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten
järjestäminen on edelleen kielletty Itä-Suomen alueella 22.3.2021 saakka.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.2.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan yli
kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on
kielletty. Päätös on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli EteläSavon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa
22.3.2021 saakka.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 (päivitetty 11.2.2021) antamaa ohjetta.

Rajoituspäätöksessä huomioitu kansallinen viranomaisohjaus
Aluehallintovirasto on päätöstä tehdessään ottanut huomioon valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukaisen ja sosiaali- ja terveysministeriön päivittämän hybridistrategian
toteuttamissuunnitelman tammi-toukokuun 2021 ajalle sekä toimintasuunnitelmaan
tammikuun lopussa 2021 tehdyt täydennykset. Lisäksi on otettu huomioon Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunto sekä ajantasainen tilannearvio. Päätös
noudattaa myös Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen tuoreen tilannearvion
mukaista linjausta kokoontumisrajoituksiin liittyen.

Tilannearviointi tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien
yhteistyöryhmien kanssa
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat syyskuussa 2020
perustaneet alueelliset covid-19-yhteistyöryhmät sosiaali- ja terveysministeriön
toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa otetaan
epidemiatilanteen lisäksi huomioon tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia.
Itä-Suomessa on kuluvan talven aikana esiintynyt useita tautiryppäitä ja joidenkin maakuntien
alueilla ollaan tai on oltu jo kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on
saanut alueensa sairaanhoitopiirien covid-19-yhteistyöryhmiltä kokonaisarviot kunkin
sairaanhoitopiirin covid-19-tilannekuvasta sekä alueiden esittämät näkemykset epidemian

hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä. Myös sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien
arviointien mukaan aluehallintoviraston nykyisiä rajoituksia on syytä jatkaa.

Heikko tilanne heijastuu myös Itä-Suomeen
- kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret
Suomessa covid-19-epidemiatilanne on edelleen epävakaa ja useilla paikkakunnilla esiintyy
sekä merkittäviä tautiryppäitä että yksittäisiä tartuntoja. Aluehallintoviraston arvion mukaan
paitsi alueen epidemiologinen tilanne ja todetut tartunnat, myös erityisesti uuteen
koronavirusmuunnokseen liittyvät riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakointi ovat nyt
tärkeitä. Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille. Myös alkava
talvilomakausi lisää epidemian leviämisen riskiä.
Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret ja rajoitusmääräys on välttämätön tartuntataudin
leviämisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Jos epidemiologinen
tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä
uudestaan.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös

Rajoituksista on hyötyä vain, jos niitä vastuullisesti noudatetaan
On tärkeää, että kaikki suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja
noudattavat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Vain vastuullisella toiminnalla ja
määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei
pahene. Rokottaminen on saatu käyntiin, mutta se ei vielä poista tarvetta noudattaa annettuja
hygienia- ja turvallisuusohjeita.
Muistetaan edelleen #5valttia ja vietetään turvallinen talviloma ilman turhaa matkustamista ja
ylimääräisiä lähikontakteja:
1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2. Pidä yli 2 metrin turvaväli.
3. Pese kädet, yski hihaan.
4. Käytä kasvomaskia.
5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme.
Lisätietoja
Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille
(ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666
Epidemian perustasolla tulee noudattaa hygieniavelvoitteita kaikissa asiakkaille tai
muille osallistujille suunnatussa toiminnassa ja liikenteessä: käsien
puhdistamismahdollisuus, tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostaminen, ihmisten
ohjeistaminen sekä riittävien etäisyyksien ylläpitäminen.

Kennelliiton hallitus tarkisti kokouksessaan 5.2.2021 koronapandemian takia tekemiään
linjauksia. Ennen kesäkuun loppua suunniteltavaksi pidettävät koiranäyttelyt voi siirtää tai
perua, ja ulkonäyttelykautta pidennetään. Kennelliiton itse järjestämiä tapahtumia sekä
kaverikoira- ja lukukoirakäyntejä voidaan järjestää huhtikuusta alkaen harkitusti ja
terveysturvallisesti, viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen.
- Toivomme, että osa nyt pitkään tauolla olleesta toiminnasta voitaisiin käynnistää
mahdollisuuksien mukaan loppukevään aikana, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen.
Kennelliitto noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
aluehallintovirastojen linjauksia.

Kennelliitto voi järjestää mahdollisuuksien mukaan
omia tapahtumiaan huhtikuusta lähtien
Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan huhtikuun alusta lähtien 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
mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka ne poikkeaisivatkin Kennelliiton ohjeista ja
määräyksistä.

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

Kaikki ennen kesäkuun loppua järjestettäväksi suunnitellut koiranäyttelyt
voidaan perua tai siirtää
Näyttelyn järjestäjät voivat halutessaan perua tai siirtää ajanjaksolle 1.1.-30.6.2021
myönnetyn näyttelyn pidettäväksi 31.10.2021 mennessä. Päätöksestä on ilmoitettava
Kennelliitolle viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttelyn ilmoitettua ajankohtaa.

Näyttelyiden koiramäärää voidaan rajoittaa näyttelytoimikunnan päätöksellä. Päätöksestä
tulee ilmoittaa Kennelliittoon kaksi kuukautta ennen näyttelyn ajankohtaa, ja päätös tulee
julkistaa Kennelliiton tapahtumakalenterissa ja näyttelyn kotisivuilla.

Ulkonäyttelykausi alkaa keväällä 1.4.2021 ja jatkuu tänä
vuonna 31.10.2021 saakka.
Kokeiden, kilpailujen ja testien anomisessa poikkeusaikana edelleen kahden viikon
anomisaika
Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 30.6.2021 saakka
lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla.

Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa
ei vaadita poikkeusaikana näyttelytulosta
Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos, voi
osallistua 30.6.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Ulkomaille ei lähetetä edustusjoukkueita ennen heinäkuuta
Suomen Kennelliitto ei järjestä kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuita eikä pohjoismaisia
maaotteluita ja mestaruuskilpailuita ennen 30.6.2021, eikä lähetä edustusjoukkueita näihin
tapahtumiin.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraamuksitta osallistumisensa
tammi-kesäkuun tapahtumiin
Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien tuomarit sekä näiden tapahtumien
toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumissa ilman seuraamuksia
30.6.2021 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo syntyneiden kustannusten kanssa toimitaan,
on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa.

Lisätiedot:
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen puh. 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Mustonen
puh. 0400 914 423 kimmo.mustonen@kennelliitto.fi
Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen puh. 044 364 2271
eok@esakukkonen.fi

KOIRAN PÄIVÄ 24.4.
Koiran Päivää vietetään tänä vuonna pienimuotoisesti. Päivä on vakiintunut pidettäväksi aina
24.4. Koiranpäivällä on ollut kennelpiirille suuri merkitys, sillä se on koettu hyväksi ja
tärkeäksi ja päivää olemme juhlineet myös suuren yleisön parissa. Kennelpiirissä on
järjestetty koiranpäivänä tapahtuma joka vuosi eri puolilla kennelpiiriä, näin paikallinen
koiraharrastaminen on noussut esille. Vuosi sitten koiranpäivää vietettiin koronan kourissa
Nilsiässä hyvin pienimuotoisesti. Tänä vuonna juhlapäivä menee samoissa merkeissä, koska
koronan takia emme pysty järjestämään isompaa tapahtumaa. Koiran Päivänä julistetaan
pohjoissavolainen Vuoden Koira, tätä ansioitunutta pohjoissavolaista koiraa ei valita
titteleiden, koe- tai näyttelymenestymisen perusteella.

KOIRAN PÄIVÄNÄ 24.4. JULISTETAAN
VUODEN KOIRA 2021
Harrastajat voivat esittää Vuoden Koira ehdokkaita. Lähetä
kertomus ja pohjoissavolaisen koiran kuva viimeistään
10.4.2021 sähköpostilla sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi
Hallitus valitsee tänä vuonna nimettävän koiran.
Koiranpäivällä halutaan muistuttaa ihmisen parhaan ystävän
merkityksestä. Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja
lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista
ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa.
Näyttelynjärjestäjät huomio
Jos joudutte siirtämään tai perumaan
näyttelyn, siirrosta sovitaan ensin Kennelpiirin
kanssa, näin saadaan sopiva ajankohta
häiritsemättä toisia näyttelyitä. Ottakaa
yhteyttä Tuula Laitiseen
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi

TAPAHTUMIEN ANOMINEN
OMAKOIRAAN
Kokeen tai kurssin pitoaika Anomukset omakoirassa
1.1. – 30.4.
1.5. – 31.7.
1.8. – 31.12.

30.8.
31.12.
31.3. mm. syksyn kokeet

Suomen Kennelliitto on yli 2 000 suomalaisen
koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaatio
Jäsenyhdistyksiämme ovat kennelpiirit, rotujärjestöt, koiratoimintaa harjoittavat
harrastusyhdistykset, valtakunnalliset rotuyhdistykset, lajiliitot, koiratoimintaa toteuttavat
yhdistykset ja metsästysseurat. Kennelliiton alaisena jäsenyhdistyksenä yhdistyksellä on
mahdollisuus mm järjestää virallisia kokeita ja näyttelyitä. Yhdistyksellä on mahdollisuus
järjestää Kennelliiton virallisia kokeita ja näyttelyitä.
KLIKKAA TUTKIMAAN TAPAHTUMIA
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
Valitse ensin haluatko tietoa kokeista, näyttelyistä vai kursseista, valitse sitten aikaväli ja Kennelpiiri.

KENNELPIIRI ON SIIRTÄNYT KORONAN
TAKIA KAKSI NÄYTTELYÄ SYKSYLLE

LEPPÄVIRTA 24.4. => 11.9.2021
https://www.showlink.fi/shows/leppavirtarn/

PUNTTISILIMÄ 23.5 => 17.10.2021
https://www.showlink.fi/shows/siilinjarvipn21/

