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KENNELPIIRIN YLIMÄÄRÄINEN
YLEINEN KOKOUS 3.8.2021
KOKOUSKUTSU JA VALTAKIRJA
Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksille

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YLEISEEN KOKOUKSEEN

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n ylimääräinen yleinen kokous pidetään Siilinjärvellä
Punttisilimässä 3.8.2021 klo 18.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30.
Kokouksessa tarjotaan virvoitusjuomia kahvin sijasta koronan takia. Kokouksen alussa
suoritetaan palkitsemiset, jotka jäivät suorittamassa maaliskuussa pidetyssä
sääntömääräisessä vuosikokouksessa.
Kokouksessa käsitellään Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n sääntöuudistus. Sääntöesitys on
kutsun liitteenä sekä nähtävänä kokonaisuudessaan alkaen 15.7.2021 osoitteessa
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi.
Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty
jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua (31.12.2021) 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 8.6.2021 pitämässään hallituksen kokouksessa rajannut edustajamäärän 1
(yksi) henkilöön / jäsenyhdistys koronaepidemian leviämisen estämiseksi. 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.
Vuoden 2020 palkitsemiset suoritetaan klo 18. alkaen terassilla ulkoilmassa, jonka jälkeen
siirrytään sisätilaan pitämään varsinaista kokousta.
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY - Hallitus

KÄSITELTÄVÄ ASIA:
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY SÄÄNTÖUUDISTUS
Hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksessa 14.12.2020
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 8.4.2021
Hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n yleisessä kokouksessa 3.8.2021
Säännöt astuvat voimaan 1.1.2022

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1§

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.

Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit
2§

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.

Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot
3§

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§
6§

Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien ohjeiden mukainen
toimintailmoitus vuosittain.
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.
Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun Kennelliiton hallitus on
hyväksynyt yhdistyksen jäsenyyden. Siihen saakka jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen.
Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton
jäseneksi. Yhdistys hakee kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään
jäsenhakemukseen.
Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea kennelpiirin ja
Kennelliiton jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.
Jos jäsenyhdistys eroaa Kennelliitosta, katsotaan yhdistys samalla päivämäärällä eronneeksi
myös Kennelpiiristä.
Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä.
Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä ¾ äänten enemmistöllä kutsua
kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai
kennelpiirin hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.
Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

8§

9§

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

Eroaminen kennelpiiristä
10 §

Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, siitä on eroavan yhdistyksen tehtävä
sääntöjensä mukainen ilmoitus kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta kennelpiirin vuosikokouksessa. 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 ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se
rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta kennelpiirin hallituksen antamia
sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai
hyvän kenneltavan tai lain vastaisesti. 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 ¾ enemmistö annetuista äänistä.

13 §

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

Taloudelliset asiat
14 §

Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa sihteerin ja rahastonhoitajan tai jonkun muun kennelpiirin
toimihenkilön juoksevissa asioissa yksin kirjoittamaan kennelpiirin nimen.

15 §

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää kennelpiirin hallituksen esityksestä, on
Tunnmaksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt
16 §

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, ellei Kennelliitto siihen valtuuta.
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.

Kennelpiirin vuosikokous
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 1/10 Kennelpiirin
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:
-

valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
ääntenlaskijoiden valinta
kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja
tilinpäätöksen vahvistaminen
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta
toiminta- ja tilikaudelta
kuluvan kauden toimintasuunnitelma
hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten
määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen
erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan valinta
uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle
kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
jaostojen nimeäminen
Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen
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.

Asioiden ratkaisu kokouksissa
23 §

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.

Sääntöjen muutos
24 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai ylimääräisen
yleiskokouksen päätös, joka on tehty vähintään ⅔ 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

Kennelpiirin purkaminen
25 §

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 ¾ 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
XX.XX.2021, voimassa 1.1.2022 alkaen

Olemme menossa kokoukseen Punttisilimään, TULE SINÄKIN!
kuva: söpöin koirakuvakilpailusta, kuvaaja on Maija Toivonen

3.8. 2021 PALKITTAVAT

Jäsenyhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit
saavat sähköpostia piiristä!
=> KOKOUSKUTSU!
Muistuttakaa saapumisesta
omanlajinne palkittavia!

NYT ON KOIRIEN KIINNIPITOAIKA
Metsästyslain mukainen koirien
kiinnipitoaika päättyy koko maassa
torstaina 20. elokuuta. Lain mukaan koirat
on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta
aina elokuun 19. Päivään asti.
Kennelpiiri muistuttaa, että myös kiinnipitoajan
ulkopuolella koiran vapaana pitämiseen on oltava
maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan
lupa. Luvallisesti vapaana olevan koiran tulee
kuitenkin aina olla omistajan hallittavissa.
Luonnonsuojelualueilla kielto koiran vapaana
pitämiseen on ympärivuotinen.

Koirat pidetään kytkettynä
Koiranomistajan pitää myös huomioida, että
järjestyslain mukaan koira on aina pidettävä
kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen
on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien
harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla.
Vapaana olevan koiran tulee aina olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
Lisäksi järjestyslaki määrää, että koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen
kaltaiselle juoksuradalle. Koiraa ei saa viedä yleisille uimarannoille, lasten leikkipaikaksi varatulle
alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei sitä ole
erikseen sallittu. Poikkeuksena ovat merkityt koiraladut.

TUNNETHAN SINÄ KOIRAET9IKETIN?
Vastuullinen koiranomistaja tuntee koiraetiketin ja noudattaa sitä, jotta koiran kohtaamiset niin
lajitovereiden, muiden eläinten kuin ihmistenkin kanssa sujuvat mahdollisimman sujuvasti.
Luoksetulo on tärkeimpiä asioita, mitä omistaja voi koiralleen opettaa. Se saattaa joskus jopa pelastaa
koiran hengen. Koiralle on tärkeä opettaa luotettava luoksetulo jo pennusta pitäen. Vinkkejä
luoksetulon opettamiseen löytyy esimerkiksi hankikoira.fi-sivulta.
Jahtimedian tekemän selvityksen mukaan metsälle suuntaa tänä vuonna reilut 83 000 koiraa.
Suomessa suosituimpia metsästyskäytössä olevia koirarotuja ovat suomenajokoira ja
jämtlanninpystykorva.
Kuva: söpöin koirakuva -kilpailu: Kuvan otti Sanna Reiska Reinikainen

KENNELLIITON HALLITUKSEN
TARKASTAMAT KORONA TOIMINTALINJAUKSET
LOPPUVUODELLE
Kennelliiton hallitus tarkisti kokouksessaan 6.5.2021 koronapandemian takia tekemiään
linjauksia kuluvalle vuodelle. Poikkeusajan linjaukset koe- ja kilpailutoiminnassa jatkuvat
31.12.2021 saakka. Tänä vuonna suunniteltavaksi pidettävät koiranäyttelyt voi perua tai siirtää
pidettäväksi 31.12.2021 mennessä.
- koronapandemiatilanne alkaa nyt näyttää suomessa paremmalta. Tilanne voi kuitenkin vielä
elää vuoden aikana. Nyt tehdyillä päätöksillä selkiytetään loppuvuoden toiminnan linjauksia ja
annetaan toimijoillemme mahdollisuus muuttaa suunnitelmiaan joustavasti, toteaa
kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.
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.

Kaikki tänä vuonna järjestettäväksi suunnitellut koiranäyttelyt voidaan
perua tai siirtää pidettäväksi myöhemmin vuoden 2021 aikana
Näyttelyn järjestäjät voivat halutessaan perua tai siirtää vuodelle 2021 myönnetyn näyttelyn
pidettäväksi 31.12.2021 mennessä. Päätöksestä on ilmoitettava kennelliitolle viimeistään kaksi
kuukautta ennen näyttelyn ilmoitettua ajankohtaa. Ulkonäyttelykausi jatkuu tänä vuonna
poikkeuksellisesti 31.10.2021 saakka.
Näyttelyiden koiramäärää voidaan rajoittaa näyttelytoimikunnan päätöksellä. Päätöksestä
tulee ilmoittaa kennelliittoon kaksi kuukautta ennen näyttelyn ajankohtaa, ja päätös tulee
julkistaa kennelliiton tapahtumakalenterissa ja näyttelyn kotisivuilla. Jos näyttelyn
ilmoittautuminen avataan aiemmin kuin kaksi kuukautta ennen näyttelyä, voi koiramäärän
rajoittamisen tehdä tässä yhteydessä. Kennelliiton hallituksen päätös on voimassa 31.12.2021
saakka.

Kokeiden, kilpailujen ja testien anomisessa poikkeusaikana edelleen
kahden viikon anomisaika.
• Poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa 31.12.2021 saakka
lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla
• Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistumisessa ei vaadita vuonna 2021 näyttelytulosta
• Kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin, joiden osallistumiseen koiralta vaaditaan näyttelytulos,
voi osallistua 31.12.2021 saakka poikkeuksellisesti ilman näyttelytulosta.

Ulkomaille ei lähetetä edustusjoukkueita ennen kesäkuun loppua 2021
Suomen kennelliitto ei järjestä kansainvälisiä arvokokeita ja -kilpailuita eikä pohjoismaisia
maaotteluita ja mestaruuskilpailuita ennen 30.6.2021, eikä lähetä edustusjoukkueita näihin
tapahtumiin. Tilannetta arvioidaan uudelleen kennelliiton hallituksen kesäkuun kokouksessa.
Tuomarit ja toimihenkilöt voivat perua seuraamuksitta osallistumisensa vuoden 2021
tapahtumiin
Ulkomuototuomarit, kokeiden, kilpailujen ja testien tuomarit sekä näiden tapahtumien
toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumissa ilman seuraamuksia
31.12.2021 saakka. Siitä, miten mahdollisten jo syntyneiden kustannusten kanssa toimitaan,
on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa.

Kennelliitto voi järjestää omia tapahtumiaan mahdollisuuksien mukaan
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
mahdolliset etäkoulutustilaisuudet, vaikka ne poikkeaisivatkin kennelliiton ohjeista ja
määräyksistä. Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka.

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 toimintaan.
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
Kaverikoiratyöryhmän puheenjohtaja Vesa Lehtonen Puh. 050 599 9838, vesa.lehtonen@kennelliitto.fi

KENNELPIIRIN KOIRANÄYTTELYT
29.8. kaikkien rotujen pentunäyttely Matkailukeskus Rauhalahdessa Kuopiossa
11.9. ryhmänäyttely Leppävirralla yhdessä Leppävirran Palvelus- ja Seurakoiraharrastajien kanssa.

PENTUNÄYTTELY, KOTISIVU
https://www.showlink.fi/shows/siilinjarvipn21/
PENTUNÄYTTELY, ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 9.8.2021
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmIlmoittautuminen.aspx?N=12365&Lang=FIN

LEPPÄVIRTA, ETUSIVU
https://www.showlink.fi/shows/leppavirtarn/
LEPPÄVIRTA, ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 18.8.2021
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmIlmoittautuminen.aspx?N=12246&Lang=FIN

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

Kennelpiirin hallitukselle tuleva posti lähetetään skannattuna
• viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokousta (kokousajat ovat kotisivulla)
• kennelpiirin sihteerille osoitteeseen
sihteeri@pohjois-savonkennelpiiri.fi, tiedustelut p. 0400 600034 klo 16. jälk. / Eija

Näyttelynjärjestäjät huomio

• Muistattehan anoa ryhmänäyttelyt syyskuun loppuun mennessä
• Muistattehan lähettää yhdistyksenne johtokunnan/hallituksen pöytäkirjanotteen asiasta
viim. 31.9., jos halajatte mukaan järjestämään kennelpiirissä isoja näyttelyitä
• Jos joudutte siirtämään tai perumaan näyttelyn, siirrosta sovitaan ensin Kennelpiirin
kanssa, näin saadaan neuvoteltua sopiva ajankohta häiritsemättä toisia näyttelyitä.
Ottakaa yhteyttä Tuula Laitiseen tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi

Ylituomareiden peruskoulutus
• järjestetään Pohjois-Savossa 9.10.2021, kaikki puollot käsitellään keskitetysti 3.8.
Ylituomarikoulutukseen hakemisesta enemmän tässä tiedotteessa. Täydelliset
allekirjoitetut paperit lähetetään sihteerille sähköpostiin skannattuna.

Hallitus jää kesätauolle

• jäämme kesälomalle 5.7. ja palaamme sorvin ääreen 2.8. Kiireasioissa olkaa yhteydessä
sihteeriin sähköpostilla sihteeri@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

KURSSIKALENTERI
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmtapahtumakalenteri.aspx
Ylituomareiden koulutukset
Ylituomareiden jatkokoulutus (KEAJ)
03.11.2021 Siilinjärvi
Ylituomareiden jatkokoulutus (AJOK, BEAJ)
31.07.2021 Siilinjärvi
Ylituomareiden lajikohtainen koulutus (AJOK, KEAJ)
31.07.-01.08.2021 Kuopio
Palkintotuomareiden koulutukset
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (KEAJ)
03.11.2021 Siilinjärvi
Palkintotuomarin peruskurssi (HIRV, KARH)
31.07.2021 Kuopio
Palkintotuomarin peruskurssi (AJOK)
28.08.2021 Lapinlahti
Palkintotuomareiden jatkokoulutus (AJOK, BEAJ)
04.08.2021 Siilinjärvi
Palkintotuomarin peruskurssi (HIRV, KARH)
07.08.2021 Kuopio
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (LINT)
07.08.2021 Siilinjärvi
Koetoimitsijakoulutukset
Koetoimitsijan lajikurssi (AJOK, BEAJ, KEAJ)
04.08.2021 Siilinjärvi
Ylituomarin peruskurssi
09.10.2021 Suonenjoki
Aluekouluttajan koulutukset
Kasvattajan jatkokurssi
07.-08.08.2021 Suonenjoki
Nonstop koulutukset Kennelpiirin alueella
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (AJOK, BEAJ, IAJOK, KEAJ) 01.05.-31.12.2021
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (HIRV, KARH)
01.05.-31.12.2021
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (DRAJ)
01.05.-31.12.2021
Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) (LINT)
01.05.-31.12.2021

NONSTOP: Palkintotuomareiden perus- ja jatkokoulutukset järjestetään
piirikouluttajan aikataulun mukaisesti, koulutukseen tulee osallistua
vähintään viisi kurssilaista.
AJOK, BEAJ
• Risto Kuivalainen, p. 0400 916 731, email: risto.kuivalainen@gmail.com
KEAJ, IAJOK:
• Veikko Nissinen, p. 0400 139 076, email: vekkura@gmail.com
DRAJ, DKAJ:
• Harri Arola, p. 0400 472 513 harria12@gmail.com
• Juha Kantell, p. 040 553 8517 juha.kantell@gmail.com
• Jouko Korhonen, p. 040 359 0786 arosuo@luukku.com
• Teuvo Korkalainen, p. 050 370 2424 tepi.korkalainen@hotmail.com
HIRV, KARH, HIRV-J:
• Jarno Heikkinen, p. 045 1132217, jarnoheikkinen2@luukku.com
• Lasse Heikkinen, p. 044 290 2457, lassemikael@gmail.com
• Ari Laukkanen, p. 0400 170 998, laukkalan@gmail.com
LINT:
• Ari Korhonen, p. 044 542 6232, email: ari.korhonen68@gmail.com
MEJÄ koulutusvastaava (ei nonstop –koulutuksia)
• Riikka Kärnä, p. 050 349 7889, email: riikka.karna1@gmail.com

PÄTEVYYKSIEN MYÖNTÄMINEN JA KOULUTUKSIIN
PUOLTAMINEN

Kennelpiirin tärkeitä ohjeita löytyy…
http://pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/40
Ylituomareiden peruskoulutus järjestetään Pohjois-Savossa 9.10.2021
Ylituomarikoulutuksen puollot käsitellään keskitetysti 3.8.
Ylituomarikurssille hakeudutaan, kun tunnet olevasi kokenut oman koemuodon harrastaja ja
kiinnostunut asiasta. Ylituomareita on tällä hetkellä Suomessa noin 1500. Voidaksemme turvata
monimuotoisen harrastuksen eri koelajeissa jatkossakin, haluamme joukkoomme mukaan lisää
vahvan kokemuksen omaavia ylituomariksi sopivia henkilöitä.
Ylituomarikurssille hakeutuvalla on oltava lajin koetoimitsijapätevyys ja hänen on oltava Kennelliiton
jäsen sekä vankka kokemus lajin koetoiminnasta. Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa kurssille,
ja siihen tarvitaan myös hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu
kahdesta osasta, peruskoulutuksesta ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta.
Ylituomarikursseja järjestävät kennelpiirit. Tietoa alkavista kursseista saatte Kennelliiton
tapahtumakalenterista, kennelpiireistä sekä lisäksi Koiramme-lehdestä. Koulutus noudattaa
lohkojakoa siten, että vuosittain järjestetään vähintään neljä kurssia, yksi kullakin lohkolla.
Ylituomariksi aikovalla on pitkä tie pätevöitymiseen, eli kannattaa harkita asiaa monelta kannalta ja
olla liikkeellä riittävän ajoissa. Mm. Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus haluaa kokelaitten hakupaperit
viikkoa ennen kokousta tutustuttavaksi.
•
•

Ylituomari 1-kurssin kurssimateriaali
Ylituomarikoulutus, osa 1

Kennelliiton Ylituomarihaku

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet
Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset
•
•
•
•
•
•
•

Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan
koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin
On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kilpailijana ja kouluttamallaan koiralla
palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
Pystyttävä tarvittaessa kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen
Osallistunut riittävän usein kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen, että kokeiden
järjestäminen on tuttua
Lisäksi on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
Täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Puollon hakeminen
•
•
•
•

Kokelas on yhteydessä Kennelpiirin sihteeriin hyvissä ajoin
Kokelas laatii allekirjoitetun hakemuksen, josta tulee käydä ilmi myös yhteystiedot
Kokelas laatii koiraharrastuksestaan kattavan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin)
jäsenyhdistykseltään tai tarvittaessa rotujärjestöltä
Nämä lähetetään Kennelpiirin sihteerille viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokousta, sihteeri
huolehtii hallituksen käsittelystä (hakemusten vuoksi ei järjestetä erillistä hallituksen kokousta)
Ennen käsittelyä Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta toimia
ylituomarina Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä
Piirisihteeri lähettää käsittelyn jälkeen kokelaalle tiedon kurssille hyväksymisestä ja ns. sinisenkortin,
jonka kokelas täyttää kaikilta osilta, kortti toimitetaan ylituomarien peruskurssin johtajalle

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
•
•
•

Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle.
Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää
Esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin
määräajan umpeutumista koulutuksen järjestäjälle

Muuta
Perehtyneisyyden erityisvaatimukset ja erikoistumiskurssit määrittelevät rotujärjestöt ja rotuliitot.
Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on
hakeuduttava ylituomari 2 kurssille. Ylituomarikoulutuksen 1-osan järjestää Kennelpiiri

Ylituomarikoulutus, osa 2
Läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
Erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
Koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista
Kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa
harjoitusarvostelunsa. Harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö

Pätevöinti
Käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse. Anomuksena käytetään
Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan rotujärjestön tai rotuliiton lausunto,
rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon. Henkilö katsotaan pätevöidyksi
ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta. Ylituomarilla on oltava voimassa oleva ko.
koemuodon koetoimitsijapätevyys, palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.

Ylituomareiden jatkokoulutus
Ylituomarin tulee osallistuttava lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen vuosi
Hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana
vähintään kerran kahden vuoden aikana
Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen
mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä
Sähköinen ylituomari löytyy puhelimeen ladattavasta Omakoira Appsta, joka toimii kuten perinteinen
kortti. Halutessasi Kennelliitto kirjoittaa sinulle myös perinteisen kortin.

KOEASIAT
Joukkueenjohtajat ja valitsijamiehet vuonna 2021
•
•
•
•
•
•

AJOK:
KEAJ:
HIRV
HIRV
HIRV
LINT:

Viljo Pennanen
Risto Kuivalainen
karhukoirat: Jukka Kauhanen
harmaat nartut: Jarno Heikkinen
harmaat urokset: Lasse Heikkinen
Hannu Korhonen

KESÄN KOEKALENTERI
Kanakoirien erikoiskoe
10.7.2021 Varkaus, Rauhasalmentie 371, Kangaslampi, , vesityö,
NUO AVO VOI, järj. Varkauden seudun kennelyhdistys ry, ylit.
Hyvönen Aki, ilm. 26.6.-10.7. Kraemer Jussi, p. 0504651442,
jussi.kraemer@gmail.com. Osm. 25,00€ FI27 2051 1800 0345 32
viite 1041.
24.7.2021 Varkaus, Rauhasalmentie 371, Kangaslampi, , vesityö,
NUO AVO VOI, järj. Varkauden seudun kennelyhdistys ry, ylit.
Hyvönen Aki, ilm. 10.-24.7. Kraemer Jussi, p. 0504651442,
jussi.kraemer@gmail.com. Osm. 25,00€ FI27 2051 1800 0345 32
viite 1041.
14.8.2021 Leppävirta, , vesityö, NUO AVO VOI, järj. Varkauden
seudun kennelyhdistys ry, Leppävirran metsästysseura ry, ylit.
Hongisto Heimo, ilm. 7.7.-7.8. Kaulamo Eki, p. +358405288500,
eki.kaulamo@gmail.com. Osm. 25,00€. Lisät. Eki Kaulamo / 040528 8500 / eki.kaulamo@gmail.com.

24.7.2021 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. Saksanseisojien
eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen Heikki, ilm. 1.6.-22.7. Peltola Jussi,
p. 0405305805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 30,00€. Raj.
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Voi-luokan koirien
määrää rajoitettu, jälkimaastojen riittävyyden vuoksi.
7.8.2021 Vieremä, , NUO AVO VOI, järj. Iisalmen seudun
kennelkerho ry, ylit. Hannus Jukka, ilm. 10.-31.7. Marin Esa, p.
0400 375 014, esamarin55@gmail.com. Osm. 20,00€.
8.8.2021 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. Saksanseisojien
eräkoulutus ry, ylit. Hannus Jukka, ilm. 1.6.-30.7. Peltola Jussi, p.
0405305805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 30,00€. Raj.
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Voi-luokan koirien
määrää rajoitettu, jälkimaastojen riittävyyden vuoksi.
4.9.2021 Vieremä, , NUO AVO VOI, järj. Iisalmen seudun
kennelkerho ry, ylit. Ålander Pauli, ilm. 1.-28.8. Marin Esa, p.
0400 375 014, esamarin55@gmail.com. Osm. 20,00€.

21.8.2021 Iisalmi, varpaiskylä, , metsä, NUO AVO VOI, järj.
Urjalan erä ry, ylit. Punkari Olli, ilm. 20.7.-19.8. Huhtala Petri, p.
040 584 6821, pete.huhtala@gmail.com. Osm. 50,00€. Raj.
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
etusijalla voi-luokan koirat max 4 koiraa.

4.9.2021 Kiuruvesi, , NUO AVO, järj. Ylä-Savon kanakoirakerho
ry, ylit. Haapanen Jouni, ilm. viim. 4.9. Blomberg Teuvo, p.
0505987932, teuvo.blomberg@hotmail.com. Osm. 20,00€. Lisät.
Ilmoittautuminen ja kokoontuminen Kiuruveden ABC. Oma
noutolintu mukaan, mahdollisuus ostaa noutolintu 10€.

5.9.2021 Vieremä, , pelto, NUO AVO VOI, järj. Iisalmen seudun
kennelkerho ry, ylit. Ålander Pauli, ilm. 1.-28.8. Marin Esa, p.
0400 375 014, esamarin55@gmail.com. Osm. 60,00€ FI11 5158
0120 0285 26. Lisät. Max 6 koiraa/ryhmä, 1
ryhmä Varmista koepaikka ennen maksua.

Luonnetesti

Kanakoirien erikoiskokeen vesityö
8.7.2021 Kuopio, Rytky, , NUO AVO VOI, järj. Saksanseisojien
eräkoulutus ry, ylit. Pöllänen Heikki, ilm. 1.6.-6.7. Peltola Jussi, p.
0405305805, jussi.p.peltola@gmail.com. Osm. 30,00€. Raj.
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Max 15 koiraa.

3.7.2021 Vieremä, Kauppilanmäen kylätalo, , järj. Iisalmen
s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit. Hynynen Reijo, ilm. 10.5.-25.6.
Mehtonen Hanne, p. 0406604770, hanne.mehtonen@gmail.com.
Osm. 60,00€ FI98 4600 1020 0525 06. 4.7.2021 Vieremä,
Kauppilanmäen kylätalo, , järj. Iisalmen s.käyttö-Ja
seurakoirayhd, ylit. Hynynen Reijo, ilm. 10.5.-21.6. Mehtonen
Hanne, p. 0406604770, hanne.mehtonen@gmail.com. Osm.
60,00€ FI98 4600 1020 0525 06.
17.7.2021 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , järj. Kuopion
palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. Kerkkä Jorma, ilm. 10.6.-16.7.
Väätäinen Eveliina, p. 0408453141, vaatainenme@gmail.com.
Osm. 70,00€ FI5546000010229348 viite 3155752161.

18.7.2021 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , järj. Kuopion
palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. Kerkkä Jorma, ilm. 10.6.-16.7.
Väätäinen Eveliina, p. 0408453141, vaatainenme@gmail.com.
Osm. 70,00€ FI5546000010229348 viite 3155752161.

koirat saavat osallistua viimeisenä housut jalassa. Koepaikalla on
portaita.

Metsästyskoirien jäljestämiskoe

10.-11.7.2021 Kuopio, , ALO, järj. Savon nuuskut ry, ylit. Hiltunen
Taru, ilm. 31.5.-21.6. Innilä Minna-Reetta, p. 0447197565,
reetta.tiilikainen@gmail.com. Osm. 40,00€ FI03 5482 5420 0098
59 viite 1041. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä.

4.7.2021 Kiuruvesi, , AVO VOI, järj. Kiuruveden kennelkerho ry,
ylit. Kärnä Riikka, ilm. 7.-20.6. Niskanen Heli, p. 0400783378,
niskanen.heli@gmail.com. Osm. 40,00€. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät. Jäljenteko velvoite.
Koiramäärää koskeva rajoitus. Max. 3 koiraa. Koemaksu
koepaikalla.
7.7.2021 Kuopio, , AVO VOI, järj. Itä-Suomen spanielikerho ry,
ylit. Kärnä Riikka, ilm. 21.-27.6. Leskinen Mari, p.
+358405911422, mari.leskinen@kolumbus.fi. Osm. 65,00€. Raj.
osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä,
Koiramäärää koskeva rajoitus. Lisät. Iltakoe, max. 8 koirakkoa.
17.7.2021 Maaninka, Vianta, , AVO VOI, järj. Itä-Suomen
mäyräkoirat ry, ylit. Juntunen Piia, ilm. 2.6.-2.7. Valta Janne, p.
0400448830, jvalta@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osanotto
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Yhdistyksen jäsenten
mäyräkoirarotuisten koirien mestaruuskoe.. Lisät. Koemaksu
maksetaan koepaikalla. Rajoitettu koiramäärä.
25.7.2021 Kiuruvesi, Kiuruvesi, , AVO VOI, järj. Kiuruveden
kennelkerho ry, ylit. Tunkkari Toni, ilm. 28.6.-11.7. Niskanen Heli,
p. 0400783378, niskanen.heli@gmail.com. Osm. 65,00€. Raj.
osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus: Maastot. Lisät.
Pitäjänmestaruuskoe. Jäljenteko velvoite. MAX 12 koiraa. Etusija
pitäjänmestaruuteen osallistuvilla jäsententen koirilla ja sen
jälkeen muilla kerhon jäsenten koirilla. Maksu koepaikalla.
26.7.2021 Leppävirta, , AVO VOI, järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry,
ylit. Koistinen Tarja, ilm. 7.6.-18.7. Kantell Niina, p. 0443522715,
niilo81@gmail.com. Osm. 55,00€. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus: Etusijalla Itä-Suomen Mäyräkoirat ry.n jäsenten
omistamat mäyräkoirarotuiset koirat. Max.4 koirakkoa.
15.8.2021 Pielavesi, Lampaanjärvi, , VOI, järj. Pielaveden
kennelkerho ry, ylit. Myllynen Mari, ilm. 18.7.-8.8. Jääskeläinen
Nina, p. 0503603424, n_jaaskelainen@hotmail.com. Osm.
60,00€ FI04 5342 0140 0369 44. Raj. osanotto Muu määrää
koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä
oikeus osallistua.
26.9.2021 Tuusniemi, Soitunmutka, , AVO VOI, järj. Soitun eräPojat ry, ylit. Hassinen Markku, ilm. 30.8.-12.9. Matilainen Jouni,
p. 050013888, jouni.matilainen@nic.fi. Osm. 55,00€.

Noutajien B-metsästyskoe

31.7.-1.8.2021 Tuusniemi, , VOI, järj. Savon nuuskut ry, ylit.
Mikkola Anu, ilm. 21.6.-12.7. Ovaskainen Kirsi, p. 040 518 0207,
ovaskainen.kirsi@gmail.com. Osm. 40,00€ FI03 5482 5420 0098
59 viite 1041. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua,
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
4.-5.9.2021 Kuopio, , AVO, järj. Savon nuuskut ry, ylit. Oikarinen
Jyrki, ilm. 26.7.-16.8. Innilä Minna-Reetta, p. 0447197565,
reetta.tiilikainen@gmail.com. Osm. 40,00€ FI03 5482 5420 0098
59 viite 1041. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä.
Noutajien taipumuskoe
3.7.2021 Kuopio, , järj. Savon nuuskut ry, ylit. Hiltunen Niko, ilm.
31.5.-21.6. Löppönen Tuija, p. 0400 994 310,
lopponentuija@gmail.com. Osm. 40,00€ FI03 5482 5420 0098 59
viite 1041. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä.
31.7.2021 Vieremä, , järj. Savon nuuskut ry, ylit. Rönty SannaMaija, ilm. 21.6.-12.7. Hartikainen Kirsi, p. 040 759 0149,
cheektails@gmail.com. Osm. 40,00€ FI03 5482 5420 0098 59
viite 1041. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä.
25.8.2021 Suonenjoki, Suontee, , järj. Kuopion seudun kultaiset
ry, ylit. Hukkanen Tuija, ilm. 14.7.-11.8. Serguskin Piia, p.
0500846358, piia@bentongoldens.com. Osm. 40,00€ FI71 5443
0420 0411 74. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä.
Noutajien Working Test
4.9.2021 Pielavesi, , ALO AVO VOI, järj. Suomen
noutajakoirajärjestö r.y., ylit. Schön Esa, ilm. 26.7.-16.8. Aaltonen
Tuija, p. 050-305 9419, tuija.lappiksen@gmail.com. Osm. 40,00€
FI34 5290 0220 3517 51 viite 1012. Raj. osanotto
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Kokeen järjestää
Suomen Metsästysnoutajat ry.

Nosework
Paimennuksen esikoe
3.7.2021 Siilinjärvi, Ahmon koulu, , Kaikki etsintämuodot, 2, järj.
Kuopion nosework-Harrastajat kuono ry, ylit. Sirviö Minna, ilm. 7.21.6. Ruotsalainen Eija. Osm. 45,00€. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija Kuopion Noseworkharrastajat KuoNo ry:n jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus:
Max 20 koiraa. Lisät. Maksimi 20 koirakkoa. Osallistujamäärää
voidaan rajata viranomaisten määräysten mukaisesti. Juoksuiset
koirat saavat osallistua viimeisenä housut jalassa. Koepaikalla on
portaita.
4.7.2021 Siilinjärvi, Ahmon koulu, , Kaikki etsintämuodot, 1, järj.
Kuopion nosework-Harrastajat kuono ry, ylit. Sirviö Minna, ilm. 7.21.6. Vuorenmaa Katariina. Osm. 45,00€. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija Kuopion Noseworkharrastajat KuoNo ry:n jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus:
Max 20 koiraa. Lisät. Maksimi 20 koirakkoa. Osallistujamäärää
voidaan rajata viranomaisten määräysten mukaisesti. Juoksuiset

1.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
24.-26.5. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 30.6.2021 klo 18-19 ja
1.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
9.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
24.-26.5. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain

sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 8.7.2021 klo 18-19 ja
9.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 30.6.2021 klo 18-19 ja
1.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

15.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
21.-22.6. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen puhelimitse 14.7.2021 klo
18-19 ja 15.7.2021 klo 8-8.30.

9.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 24.-26.5. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 8.7.2021 klo 18-19 ja
9.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

27.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
28.6.-2.7. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 26.7.2021 klo 18-19 ja
27.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

15.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 21.-22.6. Rakkola Jaana, p. 0405387953, savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260
0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.
Tiedustelut vain sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen puhelimitse
14.7.2021 klo 18-19 ja 15.7.2021 klo 8-8.30.

28.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
28.6.-2.7. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 27.7.2021 klo 18-19 ja
28.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

27.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 28.6.-2.7. Rakkola Jaana, p. 0405387953, savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260
0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.
Tiedustelut vain sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 26.7.2021
klo 18-19 ja 27.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

12.8.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
19.-20.7. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen

28.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 28.6.-2.7. Rakkola Jaana, p. 0405387953, savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260
0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.
Tiedustelut vain sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 27.7.2021
klo 18-19 ja 28.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

11.8.2021 klo 18-19 ja 12.8.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
18.9.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Pasanen Maija-Liisa, ilm.
29.8.-2.9. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 17.9.2021 klo 18-19 ja
18.9.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

12.8.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 19.-20.7. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen puhelimitse 11.8.2021 klo
18-19 ja 12.8.2021 klo 8-8.30.

19.9.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Pasanen Maija-Liisa, ilm.
29.8.-2.9. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 18.9.2021 klo 18-19 ja
19.9.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

18.9.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Pasanen Maija-Liisa, ilm. 29.8.-2.9. Rakkola Jaana, p. 0405387953, savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260
0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut
vain sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 17.9.2021 klo 18-19 ja
18.9.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

Paimennuskoe

19.9.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Pasanen Maija-Liisa, ilm. 29.8.-2.9. Rakkola Jaana, p. 0405387953, savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260
0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut
vain sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 18.9.2021 klo 18-19 ja
19.9.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.

1.7.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , PAIM3 PAIM2 PAIM1, järj. Savon paimentajat ry, ylit.
Kumpusalmi Sinikka, ilm. 24.-26.5. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain

Paimennustaipumuskoe
30.6.2021 Kuopio, Vehmersalmi (Riistakoskentie 410, Kuttukuun
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kumpusalmi Sinikka, ilm.
24.-26.5. Halkio Birgit, p. 0442982147,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Iltakoe.Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 29.6.2021 klo 18-19 ja
30.6.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
24.7.2021 Kiuruvesi, Kiuruvesi (Hallaperäntie 290, Koivukallion
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kansanaho-Palonen Eija,
ilm. 20.-23.6. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan., Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 23.7.2021 klo 18-19 ja
24.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
25.7.2021 Kiuruvesi, Kiuruvesi (Hallaperäntie 290, Koivukallion
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Kansanaho-Palonen Eija,
ilm. 20.-23.6. Rakkola Jaana, p. 040-5387953,
savonpaimentajat@gmail.com. Osm. 60,00€ FI17 4260 0010
4208 07 viite 29777. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva rajoitus:
Tilan lammasmäärän mukaan, Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä: Savon Paimentajat Ry. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 24.7.2021 klo 18-19 ja
25.7.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
21.8.2021 Kiuruvesi, Kiuruvesi (Hallaperäntie 290, Koivukallion
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Ojanen Anne, ilm. 1.-5.8.
Rakkola Jaana, p. 040-5387953, savonpaimentajat@gmail.com.
Osm. 60,00€ FI17 4260 0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan.,
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Savon
Paimentajien jäsenten koirat. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 20.8.2021 klo 18-18.30 ja
21.8.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
22.8.2021 Kiuruvesi, Kiuruvesi (Hallaperäntie 290, Koivukallion
tila), , järj. Savon paimentajat ry, ylit. Ojanen Anne, ilm. 1.-5.8.
Rakkola Jaana, p. 040-5387953, savonpaimentajat@gmail.com.
Osm. 60,00€ FI17 4260 0010 4208 07 viite 29777. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Tilan lammasmäärän mukaan.,
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Savon
Paimentajien jäsenten koirat. Lisät. Tiedustelut vain
sähköpostitse. Jälki-ilmoittautuminen 21.8.2021 klo 18-18.30 ja
22.8.2021 klo 8-8.30 puhelimitse.
Palveluskoirakoe
14.6.2021 Kuopio, Haukkumaja, Maaninka, , PAJÄ, 1 2 3, järj.
Kuopion palvelus-Ja seurakoiraharr., ylit. Halonen Ilkka, ilm.
30.5.-13.6. Punkki Marianne, p. 0447182911,
marianne.nissinen@gmail.com. Osm. 45,00€ FI55 4600 0010
2293 48 viite 3020752115. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä: Etusija KPSH ry jäsenet, Koiramäärää
koskeva rajoitus - enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: Maks.
6 koiran iltakoe, joista maks. kolme 3-luokkaan.
10.7.2021 Suonenjoki, Suonenjoen koirakenttä, , PASU, 1 2 3,
järj. Suonenjoen palv.-Ja seurakoiraharr., ylit. Puurunen Juha,
ilm. 17.6.-7.7. Roivainen Markku, p. 0400844895. Osm. 35,00€
FI38 5443 0420 0885 22 viite 1588. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus - enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: 10
koiran koe.

14.8.2021 Pielavesi, Nousialantie 530, Pielavesi, , PAEJ, 1 2, järj.
Spl lapinlahti ry, ylit. Laine Mikael, ilm. 30.7.-11.8. Blomberg
Katja, p. 0503049070, katja.blomberg1@gmail.com. Osm. 40,00€
FI23 5501 0320 0376 28 viite 202109. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä SPL Lapinlahti ry , Koiramäärää koskeva rajoitus enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: max. 12 koirakkoa.
14.8.2021 Pielavesi, Nousialantie 530, Pielavesi, , PASU, 1 2 3,
järj. Spl lapinlahti ry, ylit. Laine Mikael, ilm. 30.7.-11.8. Blomberg
Katja, p. 0503049070, katja.blomberg1@gmail.com. Osm. 40,00€
FI23 5501 0320 0376 28 viite 202109. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä SPL Lapinlahti ry, Koiramäärää koskeva rajoitus enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: max. 12 koirakkoa.
15.8.2021 Pielavesi, Nousialantie 530, Pielavesi, , PAEJ, 1 2, järj.
Spl lapinlahti ry, ylit. Laine Mikael, ilm. 30.7.-11.8. Blomberg
Katja, p. 0503049070, katja.blomberg1@gmail.com. Osm. 40,00€
FI23 5501 0320 0376 28 viite 202112. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä SPL Lapinlahti ry , Koiramäärää koskeva rajoitus enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: max. 12 koirakkoa.
15.8.2021 Pielavesi, Nousialantie 530, Pielavesi, , PASU, 1 2 3,
järj. Spl lapinlahti ry, ylit. Laine Mikael, ilm. 30.7.-11.8. Blomberg
Katja, p. 0503049070, katja.blomberg1@gmail.com. Osm. 40,00€
FI23 5501 0320 0376 28 viite 202112. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija järjestävän yhdistyksen
jäsenillä SPL Lapinlahti ry, Koiramäärää koskeva rajoitus enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria: max. 12 koirakkoa.
Rallytoko
14.8.2021 Kuopio, Sorsasalo, , ALO AVO, järj. Hukka-Putki ry,
ylit. Petäjä Kirsi, ilm. 12.7.-14.8. Juvonen Sanni, p. 044 373 6880,
hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€ FI7247863020018475 viite
69999. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä:
Etusijalla Hukka-Putki Ry:n jäsenet, Koiramäärää koskeva
rajoitus: Max 30 koirakkoa.
14.8.2021 Kuopio, Sorsasalo, Puikkarintie, , ALO AVO, järj.
Hukka-Putki ry, ylit. Petäjä Kirsi, ilm. 12.7.-14.8. Juvonen Sanni,
p. 044 373 6880, hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€
FI7247863020018475 viite 69999. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Hukka-Putki Ry:n
jäsenet, Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 30 koirakkoa.
15.8.2021 Kuopio, Sorsasalo, Puikkarintie, , VOI MES, järj.
Hukka-Putki ry, ylit. Petäjä Kirsi, ilm. 12.7.-15.8. Juvonen Sanni,
p. 044 373 6880, hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€
FI7247863020018475 viite 69999. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Hukka-Putki Ry:n
jäsenet, Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 30 koirakkoa.
15.8.2021 Kuopio, Sorsasalo, Puikkarintie, , VOI MES, järj.
Hukka-Putki ry, ylit. Petäjä Kirsi, ilm. 12.7.-15.8. Juvonen Sanni,
p. 044 373 6880, hupu.rallyt@gmail.com. Osm. 27,00€
FI7247863020018475 viite 69999. Raj. osanotto
Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusijalla Hukka-Putki
Ry:n jäsenet, Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 30 koirakkoa.
4.9.2021 Iisalmi, Iisalmi, Ratapellonkadun koulutuskenttä, , ALO
AVO VOI MES, järj. Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit.
Kelhälä Heli, ilm. 2.-28.8. Hiltunen Maarit, p. 0405228828,
maarithiltunen66@gmail.com. Osm.27,00€ FI98 4600 1020 0525
06. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija
Iisalmen seudun Käyttö- ja Seurakoira Yhdistys ry:n jäsenillä,
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 40 koirakkoa.

4.9.2021 Iisalmi, Iisalmi, Ratapellonkadun koulutuskenttä, , ALO
AVO, järj. Iisalmen s.käyttö-Ja seurakoirayhd, ylit.Kelhälä Heli,
ilm. 2.-28.8. Hiltunen Maarit, p. 0405228828,
maarithiltunen66@gmail.com. Osm. 27,00€ FI98 4600 1020 0525
06. Raj. osanotto Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Etusija
Iisalmen seudun Käyttö- ja Seurakoira Yhdistys ry:n jäsenillä,
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 20 koirakkoa.

FI55 4600 0010 2293 48 viite 3 020 602 126. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 14 koirakkoa.
5.9.2021 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. Kuopion palvelusJa seurakoiraharr., ylit. Oinonen Heli, ilm. 13.8.-3.9. Sonninen
Juha, p. 0407774723, juhasonninen@gmail.com. Osm. 40,00€
FI55 4600 0010 2293 48. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: Max 14 koirakkoa.

Spanielien metsästyskoe

Vesiriistakoe

25.9.2021 Kuopio, , AVO VOI, järj. Itä-Suomen spanielikerho ry,
ylit. Kaarlenkaski Jonas, ilm. 1.8.-10.9. Ruotsalainen Harri, p.
0400561228, haruotsal@gmail.com. Osm. 100,00€ FI22 4786
0010 0878 41 viite 233. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: 10 koiraa, maastot rajoittaa, Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä. Lisät. Majoitus sisältyy koemaksuun.

4.7.2021 Siilinjärvi, , järj. Itä-Suomen mäyräkoirat ry, ylit. Nissinen
Mikko, ilm. 5.4.-28.6. Koskinen Nina, p. 0407442639,
nina.koskinen@healthstep.fi. Osm. 55,00€. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: enintään 8 koiraa., Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä: mäyräkoirarodut etusijalla.
Vinttikoirien maastojuoksu - rhodesiankoirat

26.9.2021 Kuopio, , AVO VOI, järj. Itä-Suomen spanielikerho ry,
ylit. Kaarlenkaski Jonas, ilm. 1.8.-10.9. Ruotsalainen Harri, p.
0400561228, haruotsal@gmail.com. Osm. 100,00€ FI22 4786
0010 0878 41 viite 233. Raj. osanotto Koiramäärää koskeva
rajoitus: 10 koiraa, maastot rajoittaa., Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä, Muu määrää koskeva rajoitus piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua:
Piirinmestaruuteen osallistuvat etusijalla, lisäksi otetaan muita
koiria koe täyteen, max. 10 koiraa. Lisät. Majoitus sisältyy
koemaksuun.

24.7.2021 Suonenjoki, , SVKL:n arvokilpailu, Avoinkilpailu, järj.
Savo-Karjalan vinttikoiraharrastajat ry, ylit. Pulkkinen Tapio, ilm.
1.3.-16.7. Nikola Tiia, p. 0443076496, skvhkokeet@gmail.com.
Osm. 35,00€ FI31 5600 7040 7276 85.
Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - koesäännön
edellyttämät koetulokset: Vain derby- ja veteraani-ikäisille koirille.
Lisät.
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php?Vuosi
=2021.

Spanielien taipumuskoe

Vinttikoirien maastojuoksukilpailu

4.9.2021 Tuusniemi, Soitunmutka, , järj. Barbet finland ry, ylit.
Tuppurainen Jukka, ilm. 9.-22.8. Makkonen Katri, p. 0456521702,
katri.makkonen@netti.fi. Osm. 40,00€. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Etusija nimetyillä roduilla:
Barbet, Koiramäärää koskeva rajoitus: max 8 koiraa. Lisät.
Ilmoittautuminen sähköpostitse Kennelliiton virallisella
koeilmoittautumislomakkeella.

24.-25.7.2021 Kuopio, , SVKL:n arvokilpailu, Avoin kilpailu, järj.
Savo-Karjalan vinttikoiraharrastajat ry, ylit. Pulkkinen Tapio, ilm.
1.3.-16.7. Nikola Tiia, p. 0443076496, skvhkokeet@gmail.com.
Osm. 35,00€ FI31 5600 7040 7276 85.
Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - koesäännön
edellyttämät koetulokset: Vain derby- ja veteraani-ikäisille koirille.
Lisät.
https://kilpailut.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpailukalenteri.php?Vuosi
=2021

12.9.2021 Vieremä, Nissilä, , järj. Itä-Suomen spanielikerho ry,
ylit. Heiskari Jaana, ilm. 16.-29.8. Nissinen Marjukka, p. 050 548
4354, nissinen.marjukka@gmail.com. Osm. 40,00€ FI22 4786
0010 0878 41 viite 22211. Raj. osanotto Etusija järjestävän
yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus: max 8
koiraa.
Tottelevaisuuskoe
15.7.2021 Kuopio, , ALO AVO, järj. Kuopion palvelus-Ja
seurakoiraharr., ylit. Herranen Heli, ilm. 6.6.-15.7. Waarna Veera,
p. 0407599902, veera.waarna@gmail.com. Osm. 32,00€ FI55
4600 0010 2293 48 viite 3020402122. Raj. osanotto Koiramäärää
koskeva rajoitus: Yhden tuomarin koe.
Vesipelastuskoe
17.7.2021 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. Kuopion palvelusJa seurakoiraharr., ylit. Lehtonen Liina, ilm. 5.-16.7. Sonninen
Juha, p. 0407774723, juhasonninen@gmail.com. Osm. 40,00€
FI55 4600 0010 2293 48 viite 3 020 602 113. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 14 koirakkoa.
18.7.2021 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. Kuopion palvelusJa seurakoiraharr., ylit. Lehtonen Liina, ilm. 5.-16.7. Sonninen
Juha, p. 0407774723, juhasonninen@gmail.com. Osm. 40,00€
FI55 4600 0010 2293 48 viite 3 020 602 113. Raj. osanotto
Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 14 koirakkoa.
4.9.2021 Kuopio, , SOVE ALO AVO VOI, järj. Kuopion palvelusJa seurakoiraharr., ylit. Oinonen Heli, ilm. 13.8.-3.9. Sonninen
Juha, p. 0407774723, juhasonninen@gmail.com. Osm. 40,00€

Kokeet, kurssit ja näyttelyt
löytyvät mahdollisine
ilmoittautumislinkkeineen:
https://tapahtumakalenteri.ke
nnelliitto.fi/frmTapahtumakale
nteri.aspx

Hallituksen toimintastrategia vuodelle 2021
• vuoden teema – ”koulutustilaisuudet ja etäkoulutus”, joka huomioidaan vuoden
varrella mahdollisimman monissa yhteyksissä
• koulutetaan toimihenkilöitä ja toimikuntia
• kannustetaan osallistumaan kennelpiirin ja -liiton järjestämiin koulutuksiin
• kannustetaan harrastusyhdistyksiä järjestämään erilaisia koulutuksia
• kannustetaan ja opastetaan harrastusyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin
kotisivuja tiedonsaantikanavanaan
• velvoitetaan yhdistyksiä siirtymään omakoira-järjestelmän käyttöön
• kannustetaan harrastusyhdistysten välistä yhteistyötä
• vahvistetaan ja kannustetaan jaostojen toiminnasta
• nuorten koiraleirin 5.-8.7.2021 yhdessä Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen
kanssa (leiri on peruttu koronan takia, tilalla järjestetään Koiranuori- päiviä
• koiran päivä vietetään 24.4.2021. Kennelpiirin toimesta
• järjestetään kaikkien rotujen pentunäyttely ja juniorhandler -kilpailu Mehtäkoera
viikonloppuna Matkailukeskus Rauhalahdessa Kuopiossa
• järjestetään mätsäreitä vuoden 2021 aikana
• koirasusien kasvattamisen, myymisen ja omistamisen vastustaminen
Vuotta 2021 eletään teemaamme mukaellen ”koulutustilaisuudet ja etäkoulutus”

”hyvää elämää koiran kanssa”
Pohjois-Savon Kennelpiiri ry – hallitus
www.pohjois-savonkennelpiiri.fi

