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TULE MUKAAN!

4.8. VEPE koulutusta Heinolassa
Katso lisää sivulta 12

1.9. Rotukoirakävely
Helsinki/Tampere/Vaasa/Lahti

Katso lisää kotisivuilta tai Facebookin tapahtumasta ”Rotukoirakävely 2019”

29.9. Nelirotumestaruus Turussa
Lajeina metsäjälki, haku ja suojelu (kaikki luokat)

6.10. Match Show Satakunnassa
Lisätietoa tulossa kotisivuille

12.10. Jirka Vierimaan koulutus, Nurmijärvi
Lisätietoja kouluttajasta: jirkavierimaa.fi

9.11.2019 Luonnetesti
Helsinki, Oulunkylä, Jokiniementie 1

alk. klo 9.00
Tuomarit Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi

Tiedustelut Riitta Levänen, puh. (09) 385 8813 (ilt.)

Rauniokoulutusta Porissa sekä pentu- ja junnukurssi pääkaupunkiseudulla.
Kysy lisää saty.koulutus@gmail.com
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Jenna Permanto
Tiina Ilola

TAITTO
Päivi Muittari
PAINO
Jyväskylän Siirto-Paino Oy

AINEISTOPÄIVÄT 
Karvakuono 3/2019 15.8.
Karvakuono 4/2019 15.11.
Karvakuono 1/2020 15.2.
Karvakuono 2/2020 15.5.

ILMOITUSHINNAT
Kansisivu 160€
sivut 1/1 84€
sivut ½ 60€
sivut ¼ 42€
Jäsenten omista ilmoituksista
jäsenalennus -50%.
Valio- (FI valiot & C.I.B osalta) ja yli
10-vuotiaiden syntymäpäiväilmoitukset
sekä Poissa ja Menestystä palstat ovat
jäsenille maksuttomia.

AINEISTO
Vain aineistopäivään mennessä toimitettu
materiaali huomioidaan kyseiseen numeroon.
Jos lehden aineistoa lainataan, lähde on
mainittava; julkaisuun on lisäksi pyydettävä
lupa joko kirjoittajalta tai julkaisijalta.

KANNEN KUVA
Vesileikkejä

2/2019
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Toimihenkilöt 2019

YHDISTYKSEN OSOITE
Sorkkistentie 14
27510 Eura

Jäsensihteeri/jäsenpostitiedot
Riitta Levänen
Säveltie 3 H 96, 00720 Helsinki
09 385 8813 (iltaisin)
jasensihteeri@airedalenterrieri.fi 

Yhdistyksen sihteeri
Paula Saarelainen
0449996975
saty.sihteeri@gmail.com

HALLITUS
saty.hallitus@gmail.com
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
Sorkkistentie 14, 27510 Eura
0500 876 178
jukka.kemppainen@evl.fi

VARSINAISET JÄSENET
Paula Hiltunen, varapuheenjohtaja
paulahiltunen1@gmail.com

Pirkko Eloranta
pirkko.eloranta@pp1.inet.fi

Pirjo Hjelm
hjelm.pirjo@gmail.com

Hannele Vihervaara
hannele.vihervaara@kolumbus.fi

Tiina Ilola
tierilola@gmail.com

VARAJÄSENET
Sari Hämäläinen
sari.krist123@hotmail.com

Jenna Permanto
jade@wippies.com

Taina Putaansuu
tainaputaansuu@gmail.com

KARVAKUONO-lehden toimitus
saty.lehtitoimikunta@gmail.com

JALOSTUSTOIMIKUNTA
saty.jalostustoimikunta@gmail.com

KOULUTUS
saty.koulutus@gmail.com

PENTUNEUVONTA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail.com

MYYNTIARTIKKELIT
Pirkko Eloranta
Taina Putaansuu
myyntiartikkelit@airedalenterrieri.fi 

RAHASTONHOITAJA
Sari Lintula
Kullervonpolku 24 A 19, 04200 Kerava
0400 745 815
sari.h.lintu@gmail.com

KOTISIVUT
www.airedalenterrieri.fi

KOTISIVUJEN PÄIVITYS
saty.netti@gmail.com

YHDISTYKSEN PANKKITILIT
FI25 1350 5000 0730 18 
(kaikki muut maksut)
FI28 1829 3000 0163 87 
(myyntiartikkelit)

JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu 0€
Vuosijäsen 28€
Perhejäsen 5€
Ainaisjäsen 280€
Kannatusjäsenet:
- yksityinen henkilö 20€
- yritykset 100€

ALAOSASTOT JA YHTEYSHENKILÖT

ETELÄ-KARJALA
Virpi Suikkanen
040 505 3118
glegdale@gmail.com

KUOPIO
Tuula Parkkonen-Suhonen
tuula.parkkonen-suhonen@luukku.com

LAHTI
Heli Kolu
044 042 3756
heli.j.kolu@gmail.com

OULU
Heini Kelloniemi
heini.kelloniemi@oulu.fi

SATAKUNTA
Tiina Ilola
tierilola@gmail.com
044 597 4128

TURKU
Nella Karhulahti
nella.karhulahti@hi-plan.fi
050 321 3018
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 
olivat Kennelliiton valtuustoseminaari 
ja valtuuston kevätkokous Espoossa, 
joissa sain olla yhdistyksemme edusta-
jana. Valtuustossa Kennelliiton uudet 
säännöt olivat palautekeskustelussa, 
säännöt hyväksyy syksyllä pidettävä 
Kennelliiton yleiskokous. Sääntöihin 
valtuustossa tehtiin kaksi tekstilisäystä 
ja muutamia tekstitarkennuksia.
Valtuuston puheenjohtaja Eeva Antti-
nen puuttui kokouksen alkupuheen-
vuorossa tärkeään aiheeseen: ilkeä-
mieliseen ja pahansuopaan fb-kirjoit-
teluun. Anttisen mielestä tilanne on 
hyvin surullinen. ”Missä on yhdessä 
harrastamisen ilo, miksi jotkut halu-
avat hajottaa sisältäpäin, miten saada 
koiraharrastuksen parissa olevat vetä-
mään yhtä köyttä?” Anttinen allevii-
vasi toki sitä, että saa arvostella, jos on 

Elämme Karvakuonossa tällä hetkellä 
muutoksen aikoja. Olen kuullut, että 
jo muutama vuosi sitten oli tarkoitus 
muuttaa Karvakuonon kokoa ja tehdä 
siitä värillinen julkaisu. Tuolloin jos-
tain syystä se ei onnistunut. Joten nyt 
on Karvakuonon suhteen ilmassa his-
torian havinaa. Tämä on siis ensim-
mäinen A4 kokoinen ja värillinen 
Karvakuono ja ilmestyy vielä digileh-
tenä. Tämän lehden myötä on jäsenis-
töllä mahdollisuus kertoa oma rehel-
linen ja rakentava mielipiteensä siitä, 
millaisessa koossa te jäsenistö toivotte, 
että Karvakuono jatkossa ilmestyy. Jat-
kossa on erilaisia mahdollisuuksia leh-
den ilmestymiselle. Esim. 3 digilehteä 
ja 1 paksumpi painettu lehti loppu-
vuodesta, kutsutaan sitä nyt tässä teks-
tissä vaikka ”vuosikirjaksi”. Tai 2 digi-
lehteä ja 2 painettua lehteä. Vuodessa 

aihetta, mutta arvostelun tulee raken-
tavaa. Hän sanoi puheessaan, että posi-
tiivisuus on saatava kunniaan!
Totta on tämä Eeva Anttisen kuvaus 
ollut myös yhdistyksessämme. Äsket-
täin jouduimme sulkemaan yhdistyk-
sen julkiset fb-sivut jäsenistön pyyn-
nöstä. Jäsenistö on saanut tarpeeksi 
muutamien ilkeämielisestä kirjoitte-
lusta. Sivut ovat nyt toistaiseksi sulje-
tut. Eeva Anttisen kuvaus koskee myös 
esim. meidän yhdistyksemme koko-
uksia, joista toivoisi löytyvän tuota 
yhtä köyttä vetämisen –henkeä ja 
yhdessä harrastamisen iloa! Tätä toi-
von, ja tiedän, että myös jäsenistö toi-
voo. Eli positiivisuus kunniaan – koi-
rien parissa harrastaminen on hauskaa, 
hyvää elämää koirien kanssa!
Positiivisuutta yhdistyksessämme tar-
vitsemme, kun tänä vuonna Karva-

kuono –lehden kaksi numeroa ilmes-
tyy digitaalisina yhdistyksemme koti-
sivujen jäsenten omalla sivulla. Tämä 
on monella tavalla kokeilua, mutta 
toisaalta taloudellisten realiteettien 
pakottamaa. Toivon, että näemme 
tässä myös mahdollisuuksia, jotka liit-
tyvät lehden ja kotisivujen kehittämi-
seen, yhdistyksen jäsenten tavoittami-
seen. Hyvä on myös todeta vielä se, 
että emme ole yksin tässä kehityksessä: 
hyvin moni rotuyhdistys kamppailee 
samojen ongelmien, mutta myös mah-
dollisuuksien parissa.
Toivon, että kesä 2019 on meille kai-
kille hyvää elämää tärkeiden airik-
siemme kanssa, ja että kesän jälkeen 
voimme todeta: harrastaminen koirien 
parissa on hauskaa!

Jukka Kemppainen

ilmestyvien lehtien määrään vaikuttaa 
tietenkin yhdistyksen taloudellinen 
tilanne. Uusimmassa Koiramme leh-
dessä on ajankohtainen artikkeli siitä, 
miten rotujärjestöissä käy jäsenkato. 
Terrierien rekisteröinnit ovat vuo-
sien saatossa laskeneet ja näin on käy-
nyt valitettavasti myös rodullemme. 
Rekisteröintien vähentyessä myös jäse-
nistön määrä vähenee mikä puolestaan 
vaikuttaa yhdistyksen taloudelliseen 
tilanteeseen jäsenmaksujen muodossa 
ja siksi myös Karvakuonon toimitta-
miseen oleellisesti. Tällä hetkellä on 
kilpailutus lehden taitosta ja painatuk-
sesta käynnissä. Syksyn vuosikokouk-
sessa asiaa tullaan viimeistään käsitte-
lemään. 
Menestystä palstalle toivoisin jäsen-
ten lähettävän näyttelytulosten rin-
nalle kilpailutuloksia ja kuvia kilpaile-

vista koirista. Oli sitten kyseessä mikä 
tahansa PK-laji, Agility jne missä luo-
kassa sitten kilpailettekin. 
Jatkossa rekisteröinnit ja terveystu-
lokset tullaan julkaisemaan yhdistyk-
sen virallisilla nettisivuilla kaksi ker-
taa vuodessa. Ystävällisesti edelleen 
kokoamme tilastot jalostustietojärjes-
telmästä ja halutessaan ne voi tulostaa 
nettisivujen kautta.
Toivon siis tämän lehden myötä, että 
laittaisitte rakentavaa palautetta leh-
den koosta, värityksestä ja digilehden 
luettavuudesta lehtitoimikunnalle.
Toivottavasti nähdään yhteisissä tapah-
tumissa.
Oikein lämmintä ja aurinkoista kesää 
kaikille airislaisille sekä heidän karva-
kuonoilleen.

Tiina Ilola
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Tässä se tulee, sihteerin ensimmäinen 
digitervehdys! On ollut ilo huomata 
ilmassa positiivista suhtautumista 
Karvakuonon uuteen muotoon, digi-
lehteen. Näin kesälomien aikaan voi 
lehteä selailla vaikka riippukeinussa 
köllien ja samalla tutustua uuteen 
jäsensivusto osioon, joka löytyy Saty:n 
kotisivuilta. Saty:ssä on ollut kaikki-
nensa päällä sellainen hyvä tekemi-
sen meininki. Kevään aikana on ollut 
paljon mielenkiintoisia koulutuksia ja 

Sihteeriltä

sama jatkuu myös loppukesästä ja syk-
systä. Meillä on ollut näkyväisyyttä 
mm. palveluskoiratapahtumassa tou-
kokuussa sekä airisten rotuesittelypäi-
vässä kesäkuussa. Syksyyn kun kääntää 
katsetta, on tulossa yhdistyksen järjes-
tämä matchshow 6.10. Satakunnassa. 
Tapahtuman tuotto käytetään suoraan 
rotumme PRA- tutkimuksen hyväksi. 
Olisi kovin mukavaa nähdä iso airis-
joukko yhteisessä tapahtumassa, joten 
siksi haastankin juuri sinut. Lähde 

mukaan yhteiseen päivään kisailemaan 
leppoisasti kehässä, vapaaehtoishom-
miin tai vaikkapa syyspäivän ajelulle 
ja kahvikupposelle. Tehdään päivästä 
yhteinen, iloinen ja meidän näköi-
nen tapahtuma. Nyt toivotan kaikille 
aurinkoista ja nautinnollista kesää. Fii-
listellään ja otetaan leppoisasti lailla 
airiksen!

Terveisin Paula
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OULU
Heini Kelloniemi
Kivipolku 2 B 5, 90900 Kiiminki
puh. 040 542 4569

OUTOKUMPU
Juha Smolander 
Viuruniementie 5 C, 83500 Outokumpu
puh. 040 540 2112

SALO
Kaisa Railo 
Masuuntie 3, 25570 Teijo
puh. 0500 707 300

SIPOO
Katariina Wolin
Lill-Nevaksentie 24, 01150 Söderkulla
puh. 0400 499 495

TURKU
Ilmari Joensuu 
Kaharinkatu 6 B 10, 20400 Turku
puh. 040 531 5790

Tarja Wiik 
Nuikontie 10, 21140 Rymättylä
puh. 040 778 2509

Saty r.y.:n jäsenet pääsevät trimmaaja-
luetteloon ilmaiseksi, muilta peritään
10€ vuodessa.

Trimmaajia

HELSINKI
Jussi Hermunen
Hiihtomäentie 39, 00800 Helsinki
puh. 0400 756 922

Pia von Koch - PiaDog
Meri-Rastilan tie 6, 00980 Helsinki
puh. 040 759 1771
piadog.com

Susanna Söderholm
Uussillantie 5, 00950 Helsinki
puh. (09) 325 1195, 0400 609 075

Mika Tallqvist
Askolantie 11, 00600 Helsinki
puh. 050 338 2492

JÄRVENPÄÄ
Tatiana Skrypnikova
c/o Eläinlääkäriasema Jär-Vet,
Vierikatu 7, 04430 Järvenpää
puh. 045 672 2832

KERAVA
Pirjo Hjelm
Lahdentie 675, 04200 Kerava
puh. (09) 291 0303, 0400 423 101

KYRÖSKOSKI
Trimmaamo Anna
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
puh. 044 918 8492
(ei näyttelytrimmausta)
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Anna pallo,  
anna pallo!!!

Kivoja kesäleikkejä
©S

tell
a20

19

Olipa mainio, pehmeä lelu.

Heitä keppi,
heitä keippi!!!

Mä haen,
mä haen!!!

Meni liian pitkälle,
hae ite...
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Kukapa ei haluaisi mallikelpoisesti 
käyttäytyvää koiraa? Kun pentu arkea 
elelee toiveet ja tavoitteet on korkealla. 
Leikitään ja harjoitellaan tulevaisuu-
den helpommasta arjesta unelmoiden. 
Maailman ihmeet houkuttelee koiran-
pentua ja pikku koiran mieli ailahte-
lee. Näinköhän teen kaiken oikein? 
Mutta eipä hätää Saty järjestää pentu- 
ja junnu kurssit, joihin me Lanan 
kanssa innolla ilmoittaudutaan, jospa 
tassut saataisiin oikeaan suuntaan kul-
kemaan. Kaikista parastahan tässä on, 
että pääsee näkemään toisia airenda-
lenterrieri lapsosia.
Tietysti ensimmäisellä kerralla jän-
nittää, että minkälaiset kurssi kaverit 
saadaan ja minkälainen ohjaaja siellä 
odottelee. Niin ja miten me pärjä-

Pentu- ja 
Junnukurssi

tään? Mutta ihan turhaan jännitettiin, 
Lanan kurssi kaverit ovat suloisia ja me 
omistajat kaikki kamppailemme samo-
jen asioiden kanssa. Ohjaaja Hanna 
jaksaa rauhallisella olemuksella ohjeis-
taa meitä miten voittaa pienten terrieri 
lapsosten huomio, kun ihmeellinen 
maailma on niin kiinnostava. 
Pieni ryhmäkoko oli positiivinen yllä-
tys. Sen ansiosta ohjaajalla on enem-
män aikaa ohjeistaa yksilöllisesti 
jokaista koirakkoa. Pentukurssilla har-
joitellaan paljon kontaktin ottamista 
ja sen ylläpitämistä. Peruskäskyjä käy-
dään ihan alusta alkaen vaihe vaiheelta 
läpi: Istu, maahan, seuraa, tänne, 
paikka. Tahti on joka tunnilla vauhdi-
kas ja leikin avulla pyritään pitämään 
koiran mielenkiintoa yllä. 

Junnu kurssilla harjoitukset jatkuvat. 
Koirilta odotetaan pitkäkestoisempaa 
keskittymistä häiriötekijöistä välittä-
mättä. Peruskäskyjä viilataan lähes täy-
dellisyyttä hipomaan. Viimeisellä tun-
nilla huomasi kuinka kaikki koira-
kot tekivät harjoitukset ihan erilaisella 
innolla kuin ensimmäisellä kerralla. 
Harjoittelun ilo oli melkein käsin kos-
kettavissa.
Ohjeita kotona harjoitteluun ohjaaja 
Hanna jakaa jokaisen tunnin aikana. 
Pieni väsymys koti harjoittelussa hävisi 
kun ohjaajan antamat vinkit alkoivat 
tuottaa tulosta. Taas jaksaa harjoitella 
ihan uudella asenteella.
Kiitos Saty:lle kurssin järjestämisestä!
Hau Hau terkkuja kaikille,
Maria ja Lana
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Varsin tuoreena Airiksen omistajana 
etsin innolla kaikkea toimintaa koi-
rallemme. Varsin terhakka ja toime-
lias tapaus, kun tämä meidän Remu 
on koiriaan. Yhdistyksen mainos Nose 
Work koulutuksesta herätti mielen-
kiinnon, koska hei! nenähän tuolla 
Remulla on aina ja joka paikassa. Ehkä 
tästä löytyisi yhteistä mukavaa teke-
mistä.
Kurssi alkoi tammikuussa Nurmijär-
ven koirakoulu Visiolla ja paikalle löy-
sivät valtavassa lumimyräkässä 5 koi-
rakkoa; hyvällä ikäjakaumalla mentiin 
pennusta veteraaniin. Ja nenähommat-
han sopivat kaiken ikäisille.
Koulutus tehtiin aina oman koi-
ran kanssa ja niin, että koira keskit-
tyi (ainakin teoriassa) vain haiste-
luun. Yksi kerrallaan koirakot opette-

Nenähommia Airiksille

livat Nose Workin alkeita. Ihmeesti se 
meidän Remukin malttoi työntää ison 
mustan kuononpäänsä tyhjään lasi-
purkkiin. Muutaman kerran jälkeen 
ilmeestä kuitenkin näki, että hän ter-
rierimäiseen tapaan ihmetteli, miksi 
ihmeessä haistella tyhjää kuppia ja 
miksi ihmeessä tuo ihmiseni siitä vielä 
palkitsee ruhtinaallisesti. Pikkuhiljaa 
edettiin asiassa ja päästiin aika hyvään 

käsitykseen siitä, miten koira opete-
taan erottelemaan eri tuoksuja palkin-
tojen avulla. Nyt pitäisi vielä miettiä, 
mitä ihmettä sitä sitten haetaan. Sie-
niä? Kukkia? Kadonneita? No ainakin 
alkuun pääsee herkkukätköjen etsin-
nällä - siitä Remukin tykkää. Kiva 
kurssi ja aihe ja aina on kiva nähdä toi-
sia Airiksen lakeijoita :)

T. Eija ja Remu (10 kk)
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Saimme Maija Eerikäisen pitämään 
yhden päivän tottissempan Mouhijär-
velle Pro Canis-hallille.Jos joku ei nyt  
satu tietämään niin kerronpa hieman 
Maijan  urasta. Hän aloitti Suomen 
lapinkoiralla nuorena tyttönä haun ja 
teki sille rodun ekan hakutuloksen. 
Seuraavat koirat ovatkin olleet belgi-
anpaimenkoira malinoisseja ja lajina 
ipo ja Fh-jälki. Hän on ollut usem-
man kerran maailmalla edustamassa 
Suomea arvokisoissa. Muutama vuosi 
sitten hän voitti lajissa pohjoismai-
den mestaruuden ja saavuttanut hie-
not tulokset myös lajin MM-kisoissa.
Minun oli muisteltava oikein tark-
kaan mitä maaliskuun sempassa tapah-

Maijan tottissemppaa
tui ja eipä siitä mitään tullutkaan. No 
onneksi sain kysyttyä Maijalta tervei-
set meille tottista tms harrastaville. 
Käyn siis itse säännöllisen epäsäännöl-
lisesti ottamassa häneltä apuja tekemi-
siini. ’Eli muistakaa pitää huolta koi-
ran MOTIVAATIOSTA, tehkää pal-
kasta suuri juttu, antakaa koiranne 
vaatia sitä palkkaa. Lähinnä nyt puhu-
taan pentukoirasta, joka saa sitä ruo-
kaa himoita. Lisätkää laumapalkkaa, 
joka pitkällä juoksulla on se tärkein 
juttu.’
Lisäksi puhuttiin sempassa siitä, että 
pitää olla porukka jonka kanssa touhu-
taan, osaavat apparit ovat kullan arvoi-
sia. Airis on tervetullut kyllä jokaiseen 

pk-seuraan ja jos ei ole niin sitten pitää 
asia ottaa esille. Itse en ole koskaan 
kokenut sellaista ettemmekö olisi ter-
vetulleita.
Hienoa että saimme yhdistykseltä 
avustuksen sempan järjestämiseksi. 
Mutta jokaisen tulisi kyllä olla aktiivi 
omissa seuroissaan eikä vain näissä 
rotuyhdsityksemme järkkäämissä 
jutuissa. Ne eivät yksistään kanna, 
vaan antavat sysäyksen jatkoon. Hie-
nointa olisi, että nämä koutsit voisi-
vat jatkaa niin, että voisimme heille 
näyttää miten olemme edenneet ja sai-
simme jälleen lisäpotkun.

Eila Uusi-Kouvo ja 
atn Cara Vom Planetenfeld

Eila ja CavaTiina ja Into

Senni ja Simo

Jonna ja Rene

Margit ja Roma
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Airisten VEPE-päivä Heinolassa, Kymijoen rannalla 
sunnuntaina 4.8.2019!

Jorma Amur on ystävällisesti luvannut järjestää SATYn jäsenille VEPEn esittely- ja treenipäivän elo-
kuun alussa. Kouluttajana toimii Noora Haapanen, ammattimainen koirankouluttaja, joka on aiem-
min treenannut samassa VEPE-ryhmässä Jorman kanssa. Toisena koutsina toimii Jorma, jonka teh-
tävä on olla ns. maalimiehenä/liikkeitä vastaan ottavana henkilönä. Lisäksi Jorma demonstroi 
kaikki liikkeet ensin Trina-airiksensa kanssa.
Edellytyksenä koirakon osallistumiselle on se, että omistaja tietää koiransa osaavan uida – vähin-
tään uimaliivit päällä.
Tarvittaessa ota siis koirallesi omat uimaliivit mukaan. Jos koirasi on karkailevaa sorttia, tuo myös 
liina ja mielellään valjaat. Kaikki tarvittavat VEPE-välineet odottavat koulutettavia paikan päällä.   
Seuraavia liikkeitä voi jokainen koirakko treenata Nooran ja Jorman ohjauksella ja avustuksella:
1. veneestä hyppy
2. veneen haku
3. hukkuvan pelastaminen, jossa Jorma itse toimii ”hukkuvana”.
(4. esineen vienti). 

Minimi osallistujamärä VEPE-päivän toteutumiselle on 4 koirakkoa. Katselijoita kyllä mahtuu mukaan!  
Ilmoittautumisia otetaan välittömästi vastaan: saty.koulutus@gmail.com. Kerro ilmoittautumisesi 
yhteydessä koirasi taustasta aiheeseen liittyen. 
VEPE-päivän hinta on 45 €/koirakko; katselijat 20 €. Sitovat ilmoittautumiset ja maksu SATYn tilille 
(FI25 1350 5000 0730 18, viite: vepe) 22.7. mennessä. 

Tarkempia ohjeita ja aikatauluja tulossa kotisivulle!
Ilmoittautuneet saavat vielä ennen tapahtumaa lisätietoa päivän kulusta!

Kuvaaja Eila Uusi-Kouvo



13

ABCD-ottelu 12.5.2019, Tuulos/Hämeenlinna 

MÖLLIT (max.60p.)
Airedalet
Kati & Pelle 53p. -> 3. SIJA
Jenna & Ada 39p.
Tina & Pipsa 20p.

Colliet
Nelly & Hugo 45p.
Kiira & Kelmi 53p. -> 3.SIJA
Marjo & Soihtu

Dobermannit
Petri & Hulda 49,5p
Tiia & Neljä 55,5p. -> 2. SIJA
Henna & Leevi 57,5p. -> 1. SIJA

Järjestämisvuorossa: Dobermannit

”ABCD-ottelu on vuosittain järjestettävä leikkimielinen rotuottelu. Ottelussa kamppailevat keske-
nään airedalenterrierit, bokserit, colliet ja dobermannit.
Ottelussa kilpaillaan tottelevaisuudesta kahdessa luokassa: möllit ja kilpailevat. Möllit suorittavat 
BH-kaavion ja kilpailevat palveluskoirakokeiden 1-luokan tottelevaisuuden. 
Ottelussa kilpaillaan yksilö- ja joukkuemestaruudesta. Joukkueessa voi olla korkeintaan kolme koi-
raa, joka rodusta voi osallistua yksi mölli- ja yksi kilpailevien joukkue.”

Saimme airisjoukkueet kasaan täysin vahvuuksin ja päivä oli mitä mainioin! Joukkuehenki oli erin-
omainen ja tuloksissakin oli juhlittavaa, Hyvä Airikset! Ensi vuonna olemme järjestämisvuorossa, 
joten innokkaat talkoolaiset voivat jo ilmoittautua koulutustoimikunnalle.

KISAAVAT
Airedalet
Paula & Lara 59p.
Petri & Rymy 80p -> 2. SIJA
Marja & Jare 59p.

Colliet
Kiira & Koda 64p.
Marjo & Sinna 84p. -> 1. SIJA

Dobermannit
Anu & Simo 74p. -> 3. SIJA

Joukkuetulokset
MÖLLIT
1. Dobermannit
2. Colliet
3. Airikset

KISAAVAT
1. Airikset
2. Colliet
3. Dobermannit

Bokserit eivät osallistuneet.
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Menestystä
Palveluskoiratapahtuma 30.5.
Airedalenterrierien päänäyttely vuonna 2019

BIS-1, Katherina’s Land Will Be Done, om. Heini ja Katja Kelloniemi Kuvaaja: Isto Ikonen / Operation Rocking Piggy. 

VSP veteraani Big Lady´s High Hope, 
om. Tina Taivaloja ROP veteraani Joval Angel´s Special Delivery, 

om. Irmeli Honkanen
kuvaaja Irmeli Honkanen

ROP Katherina’s Land Will Be Done, om. Heini ja Katja Kelloniemi 
VSP Hispidus Formonsulus, om. Katariina Wolin
Kuvaaja Irmeli Honkanen
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45. Terrierien erikoisnäyttely, Harjumaa Viro 2.6.

Viron voittaja 1.6.

EEV-19, Katherina’s Land Will Be Done, 
om. Heini ja Katja Kelloniemi 
Kuvaaja Jouni Perttula

BIS 2, Katherina´s Land Winter Cherry, 
om. Nella Karhulahti

Kasvattajaryhmän voittaja, Katherina´s Land, 
kasvattaja Jekaterina Kantijevskaja
Katherina´s Land Xenia, om. Jekaterina Kantijevskaja
Katherina´s Land Winter Cherry, om. Nella Karhulahti
Katherina´s Land Xavier, om. Erkki ja Tiina Ilola

EEJV-19, Katherina´s Land Xavier, 
om. Erkki ja Tiina Ilola

EEV-19, 
Katherina’s Land Winter Cherry, 
om. Nella Karhulahti
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Rovaniemi kv 9.6.

Pöytyän ryhmänäyttely 5.5.

BIS-1, 
Katherina´s Land Wish Me Luck, 
om. Jukka Kemppanen

RYP 4 Extempore Private Pleasure, 
om. Erkki ja Tiina Ilola

Veteraanien Euroopanvoittaja, 
VEuw-19 
Joval Angel’s Special Delivery, 
om. Irmeli Honkanen
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Peltojälkikurssilla Lohjalla 25-26.5.2019, kouluttajana Kirsi-Marja Forsberg. Osallistujat Jenna ja Ada, Wendla ja Rex sekä 
Irmeli ja Vanda

Kaikenlaiset kuulumiset ja tarinat otamme edelleen ilomielin vastaan!

Toivomme, että toimitat tekstit mieluiten erillisinä tiedostoina (ilman muotoiluja), toki suoraan sähköpostiin kirjoitettunakin 
voit ne toimittaa. Kirjoita aihekenttään jutun nimi tai esim. Menestystä sekä koiran nimi, näin oikea juttu löytyy helpommin, 

jos esimerkiksi kuvia tai korjauksia toimitetaan erikseen myöhemmin.
Kuvien kohdalla tulee huomioida riittävän hyvä kuvan laatu ja kuvaajalta saatu lupa kuvan julkaisemiseen. Kuvia 

lähettäessäsi ilmoita kuvaajan nimi (sekä mainitaanko kuvaaja kuvan yhteydessä) ja samalla se, että kuvaajalta on kysytty 
julkaisulupa painettua mediaa varten. Tämä asia pitää joka tapauksessa varmistaa.

Ilmoitukset laskutetaan aina ensin ja julkaistaan vasta maksun jälkeen, huomioithan tämän ilmoituksia jättäessäsi. Tällä 
pyrimme välttämään lisätyötä, joka aiheutuu jälkikäteen tehtävästä perinnästä.

Aineiston sekä siihen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostilla. Viesteihin vastataan aina! Mikäli vastausta ei noin viikon 
sisällä kuulu, ole ystävällinen ja yritä uudelleen.

SATY.karvakuono@gmail.com

Tiina ja Jenna
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Tulipa käytyä Cruftsissa…
Tulipa käytyä Cruftsissa, ”maailman 
suurimmassa koiranäyttelyssä”, ensim-
mäistä kertaa kahden konkarin ja yh-
den toisen ”noviisin” seurassa. Mat-
kalla kävimme tutustumassa myös 
rakkaan rotumme syntysijoilla Aire-
joen-laaksossa. No joki näytti saman-
laiselta joelta, kuin mitä meillä täällä 
Koti-Suomessakin virtaa, ei niin kau-
niilta, mutta tässäkin tunne on tär-
kein.

Näyttelyhalleissa oli paljon mielen-
kiintoisia myyntituotteita, kauppa-
paikkoja oli reilut 500. Osa myynti-
tuotteista oli tuttuja ja osa tuli nähtyä 
nyt ensimmäistä kertaa. Koirien juok-
sumattoja, oli jos jonkin mittaisia ja 
kokoisia, näitähän on ollut jo vuosia 
markkinoilla, ei siis siinä mitään uutta. 
Mietin vain, että milloin niihin liite-
tään näyttöpääte, josta juoksumatolla 
juokseva koira voi nähdä, vaikka ru-
sakon tai kissan juoksevan edellään ja 
innostua juoksemaan vieläkin kovem-
paa näkemänsä perässä. (Voihan sellai-
siakin jo toki ollakin, en vain ole sat-
tunut näkemään.) Mielestäni koiran 
pitää kuitenkin päästä juoksemaan ul-
kona, välillä vapaanakin esim. koi-
rapuistoissa, jos itsellä ei ole aidattua 
pihaa tai jos ei uskalla päästää koiraa 
metsässä vapaaksi juoksentelemaan. 
Toivon, ettei kukaan loukkaannu tästä 
mielipiteestäni. Ymmärrän toki juok-
sumattojen tärkeyden koirien kuntou-
tuksessa. Edellä mainittujen lisäksi oli 
monenlaista airis-tavaraa myynnissä: 

mm. kasseja, huiveja, mukeja, patsaita, 
tyynynpäällisiä, erilaisia metalliesineitä 
talouspaperitelineistä tuuliviireihin ja 
lähestulkoon kaikkea siltä väliltä. Pal-
jon oli myös koirien trimmausveitsiä, 
kampoja, harjoja, sukia jne. kaupan. 
Sekä monenlaista muuta tavaraa, jois-
ta osa oli melkoista krääsää, sillä erolla 
Suomen näyttelyihin, että metrilaku-
kauppiaita ei näkynyt.
Erikoinen tuttavuus oli koirien kui-
vuri, josta kuva ohessa. Koira pestään 

Aire-joki
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Katherina´s Land Will Be Done, 
omistaja Heini ja Katja Kelloniemi,
kuvaaja Jouni Perttula

Katherina´s Land Wish Me Luck, 
om. Jukka Kemppainen, Avo 3

Big Lady´s Iron Duke, ROP veteraani, omistaja Pia von Koch

ja laitetaan kaappiin, jossa puhaltimet 
kuivattavat turkin. Tuli mieleen pyy-
kinkuivausrumpu, ilman pyörimislii-
kettä. Itse en kyllä koiraani sellaiseen 
laittaisi, tosin airis ei ainakaan tuohon 
malliin mahtuisikaan. No ilmeisesti 
tällaisellekin on tilausta. Myös lukuisia 
erilaisia turkinhoitotuotteita oli myyn-
nissä enemmän kuin suurissa ihmis-
ten hiussalongeissa konsanaan. Yhdes-
sä kojussa oli valkoinen isovillakoira 
houkuttimena. Koiralla oli toinen kor-
va värjätty pinkiksi, toinen lilaksi ja 
häntä siniseksi, kait sellaisestakin joku 
innostuu. Vastaavaa näki myös messa-
rissa viime vuonna. Valitettavasti myös 
kehässä näkyi selkeästi turkkiväreil-
lä ehostettuja koiria, mikä mielestäni 
on täysin väärin. Onneksi meillä tääl-
lä Suomessa se on edelleen kiellettyä, 
vaikka niitä kyllä täälläkin näkyy.
Itse näyttelyyn osallistui reilut 20 000 
koiraa, joista Suomesta oli annetun 
tiedon mukaan 69. Ja ruotsalaiset lait-
toivat tietenkin paremmaksi, sieltä oli 
melkein 200 koiraa enemmän. Näyt-
telyluokkia oli enemmän kuin meidän 
näyttelyissämme. Yksi nimeltään mie-
lenkiintoisimmista luokista oli Good 
Citizen Dog, lienee perustuvan saman-
nimiseen koulutusohjelmaan? Erikois-
ta näyttelyssä oli myös se, että sama 
koira sai osallistua jopa kolmeen eri 
luokkaan. Airiksilla oli myös oma ko-
junsa rotutorilla, missä oli esitteitä ro-
dusta ja pari koiraa edustamassa rotua.
Suomesta mukana oli tänä vuonna kol-

me airista, näyttelypäivä oli lauantai-
na 9.3. Voitto meni Japaniin. Mukana 
olivat Big Lady´s Iron Duke veteraa-
ni luokassa sekä veljekset Katherina´s 
Land Will Be Done  ja Katherina´s 
Land Wish Me Luck avoimessa luo-

kassa. 
Matka oli mielenkiintoinen ja voisin 
ajatella lähteväni jopa uudelleen, saa 
nähdä miten käy.

Crufts kävijä
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Kennelliiton koulutus ja seminaarita-
pahtuma kokosi jo 15. kerran yhteen 
koiraharrastajia ympäri Suomen. Van-
taalla järjestetyn tapahtumaan osal-
listui noin 400 henkeä. Tapahtuman 
avasi Harri Lehkonen, hän esitteli 
Kennelliiton vuoden teeman, joka 
tänä vuonna on yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen vuosi; Koirien puolesta.

Kennelliitto haluaa olla tunnustettu 
yhteiskunnallisen vaikuttaja ja on nyt 
julkaissut seitsemän tavoitetta hallitus-
kaudelle 2019-2023.

1. Lakisääteinen koirien tunnistus-
merkintä ja rekisteröinti. 
2. Monipuolisista koiraharrastusmah-
dollisuuksista on huolehdittava koko 
maassa
3. Susikannan hoidossa on turvattava 
koiravahinkojen ennaltaehkäisy.
4. Rajat räiskeelle – kansalaisaloite ilo-
tulitteiden siirtämisestä ammattilais-
ten käsiin, jota Kennelliitto monen 
muun järjestön kanssa on mukana 
tukemassa. 
5. Lainsäädännön on tuettava vastuul-
lista koirankasvatusta
6. Verkkokaupassa koiran myyjältä on 
voitava vaatia vahvaa tunnistautumista
7. Avustajakoirille on annettava opas-
koiria vastaava status.

Kirsi Olan luennon ja tiivistelmän 
pohjalta koostettu
(Koira)yhdistykset ja niissä toimimi-
nen – peruspaketti yhdistyslain asetta-
mista vaatimuksista ja reunaehdoista.

”Vähemmän tunnetta, enemmän rati-
onaalista järki ajattelua” oli Kirsi Olan 
ohje jolla monessa yhdistyksessä var-
masti olisi käyttöä, ovathan koira-asiat 
meille usein hyvin sydäntä lähellä ja 
reagoimme niihin tunteella.

Yhdistys
Yhdistyksen jäsenet tai toimihenki-
löt eivät ole sama kuin yhdistys, tämä 
tarkottaa myös sitä, että yhdistyksen 
omaisuus ja velvoitteet kuuluvat yhdis-
tykselle eli yhdistyksen puolesta toimi-
neiden toimista on vastuussa yhdistys 
(esim. kaupat ja muut sopimukset, lai-
nanotto tai vahingonkorvausvastuu). 

Yhdistyksessä jäsenet ja hallitus sekä 
muut luottamustoimiin valitut toi-
mivat yhdistyksen omien sääntöjen ja 
yhdistyslain määräämillä tavoilla. Pää-
töksiä tehdään koko yhdistykselle ei 
kenenkään henkilökohtaisten intres-
sien perusteella, yhdistyksen hallitus 
tai sen toimihenkilöt ovat yhdistyksen 
asialla hoitaessaan asioita ja tehdessään 
päätöksiä.

Yhdistyksen säännöt
Säännöissä määritellään yhdistyksen 
tarkoitus, toimintatavat ja järjestys-
muodot.  Lisäksi siellä voidaan pakol-
listen sääntökohtien lisäksi määrätä 
myös muista asioista. Liian tiukkoja ja 
pikkutarkkoja sääntöjä on syytä vält-
tää. Toimintatavoista voidaan kirjata 
esimerkiksi työjärjestys, jonka halli-
tus valmistelee ja tuo vuosikokoukseen 
käsiteltäväksi. Työjärjestys toimii kir-
jattuna muistilistana siinä, miten eri 
asiat on sovittu hoidettavaksi. Erilais-
ten toimikuntien (esim. jalostustoimi-
kunta, näyttelytoimikunta jne.) asema 
kannattaa määritellä joko säännöissä 
tai em. työjärjestyksessä mm. toimi-
kunnan valintatapa ja päätösvalta, esi-
merkiksi budjettivalta, on syytä kirjata 
ylös. Yksi esimerkki säännöistä ja työ-
järjestyksestä: sääntöihin ei ehkä olisi-
kaan syytä kirjata ”Julkaistaan lehteä 
4 x vuodessa” vaan esimerkiksi ”Väli-
tetään rotu- ja terveystietoutta julkai-
sujen ja sähköisten alustojen kautta”. 
Työjärjestykseen voidaan tarkemmin 
kuvailla, kuka tekee mitäkin ja millä 
alustalla. 

Päätösvalta
Yhdistyksessä päätösvalta kuuluu 
yhdistyslain mukaan jäsenille. Päätös-
vallan käyttämistä on ratkaisunteko tai 
kannanotto yhdistyksessä, ja tietysti 
vaalit.
Hallintoa hoitaa hallitus, tähän kuu-
luvat esimerkiksi toimintaan liittyvät 
valmistelutoimet, päätökset koskien 
asioiden täytäntöönpanoa. Kirsi Ola 
kehoittaa hallitusta välttämään perin-
teisesti vuosikokoukselle kuuluvien 
töiden ottoa. Lisäksi mikäli yhdistyk-
sessä on vuosien kuluessa totuttu sii-
hen, että tietyt asiat päätetään yhdis-
tyksen kokouksessa on jäsenillä oikeus 

olettaa, että näin toimitaan myös jat-
kossa. Yhdistyksen tulisi jatkossa nou-
dattaa samaa totuttua tapaa. 

Yhdistyksen edustaminen
Ellei säännöissä muuta määrätä halli-
tuksen puheenjohtajalla (eli yhdistyk-
sen puheenjohtajalla) on nimenkir-
joitusoikeus. Yhdistyksen säännöissä 
voidaan määrätä, että oikeus yhdistyk-
sen nimen kirjoittamiseen on lisäksi: 
1) yhdellä tai useammalla hallituk-
sen jäsenellä; 2) asemansa perusteella 
muulla henkilöllä; tai 3) henkilöllä, 
jolla on siihen hallituksen erikseen 
antama henkilökohtainen oikeus. 
Säännöissä voidaan myös rajata 
nimenkirjoitusoikeutta niin, että 
nimen voi kirjoittaa vain kaksi henki-
löä yhdessä.

Hallituksen toiminta
Yhdistyksen kokous valitsee ja erottaa 
aina hallituksen jäsenet. Hallitus ei voi 
itse erottaa jäsentään tai täydentää hal-
litusta. Hallituksen pöytäkirjat eivät 
ole julkisia eikä yhdistyksen jäsenillä 
ole oikeutta niiden näkemiseen. Poik-
keuksen muodostaa tilanne, jossa hal-
lituksen kokouksessa on käsitelty jota-
kin jäseneen liittyvää asiaa. Tällöin 
kyseessä olevalla jäsenellä on oikeus 
saada tästä pöytäkirjan kohdasta ote. 
Mikäli hallituksen jäseniä eroaisi 
useita (tai koko hallitus eroaisi) kesken 
kauden, tämän eronneen (vanhan) 
hallituksen on huolehdittava yhdis-
tyksen kokouksen koollekutsumisesta 
uuden hallituksen valitsemiseksi. Kai-
kessa toiminnassa on huolehdittava 
siitä, että yhdistyksen toiminta voi jat-
kua myös oman kauden jälkeen.

Yhdistyksen kokous
Kokous on kutsuttava koolle kuten 
säännöissä on määrätty. Kutsussa pitää 
mainita kokouksen aika ja paikka riit-
tävän tarkasti, jotta siihen osallistumi-
nen on mahdollista. Ajan ei tarvitse 
olla minuutilleen tarkka, kokous-
kutsussa ilmoitettu aika on riittävän 
tarkka, mikäli ilmoitetaan esimer-
kiksi, että kokous alkaa ”erikoisnäytte-
lyn kehien jälkeen noin klo 16:00” ja 
aloittamaan päästäänkin vasta 16:15. 
Jos kokoukseen on mahdollista osal-
listua etänä esim. internetin avulla, 
tulee tästä mainita jo kokouskutsussa. 
Lisäksi on hyvä etukäteen pohtia, 

Agria KoiraExpo 2.-3.2.2019 osa 1
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onko etänä osallistuvilla puheoikeus 
ja äänestysmahdollisuus vai ainoastaan 
seuranta mahdollisuus. Jos kokouk-
sissa halutaan sallia etäosallistuminen, 
on hyvä kirjata erillinen äänestys- ja 
vaalijärjestys. Tähän on syytä ottaa 
mukaan asiantuntija, jolla on riittä-
vät tiedot tarvittavasta teknologiasta 
ja joka tuntee äänestyskäytännöt. Vaa-
lisalaisuuden toteutuminen voi olla 
vaikeaa, jos etänä äänestäviä on hyvin 
vähän. Tällöin on suhteellisen helppoa 
päätellä, kuka mitenkin äänesti. Sään-
tömääräisessä kokouksessa voidaan 
käsitellä kaikki ne asiat, jotka sään-
töjen mukaan kokoukselle kuuluvat, 
vaikka niitä ei olisi kokouskutsussa 
lueteltu. Kokouksessa voidaan sallia 
valtakirjalla äänestäminen, jos asia on 
yhdistyksen säännöissä määrätty. 

Esteellisyys (= jääviys)
Yhdistyksen rivijäsenen esteellisyy-
destä on kyse, mikäli päätettävänä 
oleva asia koskee yhdistyksen jäsentä 
henkilökohtaisesti tai päätettävänä 
oleva asia koskee jäsentä hänen ase-
mansa vuoksi (esimerkiksi päätetään 
jäsenen yrityksen omistaman harjoi-
tushallin vuokraamisesta). Jos jäsen on 
esteellinen, hän ei saa osallistua pää-
töksentekoon (äänestykseen) mutta 
Huom! saa osallistua käsittelyyn (eli 
kertoa hallista ja sen keinonurmen 
ominaisuuksista ja osallistua asiasta 
käytävään keskusteluun). Jäsen saa 
myös pidättäytyä päätöksenteosta, jos 
hän tuntee itsensä esteelliseksi, vaikka 
lain mukaan ei sitä olisi (esimerkiksi 
päätetään jäsenen sukulaista koske-
vaa asiaa, jolloin yhdistyslain mukaan 
jäsen ei olisi esteellinen).
Hallituksen jäsenen ja toimihenkilön 
esteellisyys syntyy helpommin kuin 
rivijäsenen esteellisyys! Riittää, että on 
olemassa mahdollisuus eturistiriidasta. 
Mikäli hallituksen jäsen tai muu toi-
mihenkilö on esteellinen, hän ei saa 
osallistua edes asian käsittelyyn. (Hal-
lituksen jäsenen yrityksen omistaman 
harjoitushallin vuokraamisesta pääte-
tään, hallituksen jäsen ilmoittaa ole-
vansa esteellinen ja poistuu paikalta 
ennen käsittelyn alkua sekä keskuste-
lun että äänestyksen ajaksi). Jääviyden 
tuo julki esteellinen itse.

Milla Salonen ja Emma Hakanen
Käyttäytymistutkimus koirien gee-
nitutkimusryhmässä

Miksi tutkitaan koiria? Tutkimuksella 
saadaan tietoa myös meistä ihmisistä, 

monia koirien geenitutkimuksessa 
tehtyjä löytöjä on pystytty hyödyntä-
mään ihmisten tutkimuksessa hyvin 
tuloksin. Koira on tutkimuskohteena 
lähempänä ihmistä kuin esimerkiksi 
hiiri, hiiren ja ihmisen käyttäytymis-
mallit poikkeavat suuresti toisistaan. 
Lisäksi koirien tutkiminen onnistuu 
ilman, että on kasvatettava koiria tut-
kimuskäyttöä varten sukupolvia suku-
polvien perään. Koirien käyttäyty-
mistä voidaan tutkia useammalla eri 
tavalla: vapaalla havainnoinnilla, käyt-
täytymistesteillä ja kertyneellä koke-
muksella esimerkiksi kyselyillä. Kyse-
lyiden puolesta puhuvat useat seikat. 
Koiria ei tarvitse altistaa tietoisesti 
testiolosuhteissa esimerkiksi koville 
äänille vaan voidaan kysyä omistajilta, 
kuinka koirat ovat tällaisessa tilan-
teessa reagoineet. Kyselyillä saadaan 
myös nopeasti suuret määrät tietoa, 
jota voidaan arvioida pitkällä aikavä-
lillä monin eri tavoin. Kyselyyn kuu-
luu myös käyttäytymistestejä, joilla 
kysely validoidaan. Lisäksi koirilla on 
jo aikaisemmin validoituja kyselyitä 
ja on todettu, että tulokset vastaavat 
käyttäytymistä testitilanteessa.

Miksi käyttäytyminen sitten kiinnos-
taa? Käyttäytymisongelmista seuraa 
helposti kodin vaihto tai lopetus, se 
on myös vahvasti periytyvää ja lisäksi 
monet käytöshäiriöt ovat samankaltai-
sia kuin ihmisten sairaudet. Käytös-
ongelmat ovat koirilla lisäksi yleisiä, 
ääniarkuutta ilmenee 25-50%, eroah-
distusta 14-20%, arkuutta 15-30% ja 
aggressiivisuutta 3-26%:lla koirista.
 
Vuonna 2012 kyselyvastauksia oli 
kasassa noin 4000. Näistä vastauksista 
on tehty jo useita tutkimuksia mm. 
epidemiologian ja genetiikan tutki-
muksia. Vuonna 2016 käyttäytymis-
kyselyn vastauksia oli jo 13000. Näistä 
on tehty jo epidemiologian ja meta-
bolomiikan tutkimuksia. Tavoitteena 
olisi, että uudistuneeseen käyttäyty-
miskyselyyn olisi vuonna 2020 vas-
tattu noin 100000 kertaa. Tutkimus 
on tarkoitus myös viedä ulkomaille ja 
tavoitteena on maailman suurin koi-
rien käyttäytymisaineisto.

Käyttäytymiskysely on uudistettu 
käyttäjäystävällisempään muotoon. 
Tutkimus on osioitu, jolloin siihen 
voi vastata nopeasti osio kerrallaan. 
Lisäksi vastaamisen voi keskeyttää ja 
jatkaa sitä myöhemmin. Lisäksi heti 
jokaisen osion täyttämisen jälkeen vas-

taaja saa näkyviin janan, jolle hänen 
koiransa sijoittuu kyselyn vastausten 
pohjalta. Janalla näkyy myös kaikkien 
koirien keskiarvo sekä rodun keski-
arvo, mikäli vastauksia on riittävästi. 
Kysely löytyy osoitteesta Petsofi.fi, 
rekisteröitymällä pääset alkuun. Kyse-
lyyn vastaamisen lisäksi olisi myös tär-
keää saada mahdollisimman laajasti 
verinäytteitä biopankkiin. Näytteen 
voi antaa eri tapahtumissa järjestettä-
vissä joukkonäytteenotoissa tai oman 
eläinlääkärin vastaanotolla. Täytä säh-
köinen näytelomake, joka löytyy koi-
rangeenit.fi nettisivuilta. Lisäksi 
nettisivuilta löytyy lista yhteistyöeläin-
lääkäreistä, joiden vastaanotolla näyt-
teenotto on hyvin edullista.

Seuraavassa esimerkkejä jo selville 
saaduista asioita. Piirteiden välillä 
on yhteys. Arkuus, aggressiivisuus, 
alusta-arkuus, ääniarkuus, eroah-
distus, impulsiivisuus/keskittymis-
kyvyttömyys ja stereotyyppinen käyt-
täytyminen lisäävät toisen piirteen 
esiintyvyyttä. Esimerkiksi aralla koi-
ralla on 2.09 kertainen todennäköi-
syys olla impulsiivinen/keskitty-mis-
kyvytön. Tai esimerkiksi ääniaralla 
on 1.8 kertainen todennäköisyys olla 
myös aggressiivinen.

Käyttäytymisen genetiikkaa tutkitta-
essa löydettiin geneettiset alueet, jotka 
ovat yhteydessä arkuuteen ja ääniar-
kuuteen. Arkuudessa kyseessä on sama 
geneettinen alue, joka on ihmisillä lii-
tetty psykiatrisiin sairauksiin. Ääniar-
kuuden osalta monia geenejä on lii-
tetty ihmisten psykiatrisiin sairauksiin 
ja käyttäytymiseen. Tulossa on toinen-
kin julkaisu arkuuden genetiikasta, 
johon uuden kyselyn pohjalta kerä-
tään näytteitä. Tarkoitus olisi toistaa 
löydetty tulos isommalla määrällä koi-
ria.

Aineenvaihduntaa ja käyttäytymistä 
tutkittaessa on saatu selville, että 
aroilla koirilla on madaltuneet määrät 
fosfolipidejä, mutta kohonnut määrä 
aminohappo glutamiinia verenkier-
rossa. Yliaktiivisilla ja impulsiivisilla 
koirilla vastaavasti fosfolipidien määrä 
verenkierrossa oli madaltunut. Lisäksi 
löydettiin eroja suoliston mikrobiston 
tuottamien aineenvaihduntatuottei-
den määrissä.

Lisätietoja koirangeenit.fi
lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi
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Kohtaaminen tähtäimessä yhteistyö

Suomen Airedalenterrieriyhdistys oli 
kutsunut Jari Kantoluodon pitämään 
koulutuspäivän yhteistyöstä koiran 
koulutuksessa. Päivään kuului luen-
nointia ja työskentelyä usean eri koira-
kon kanssa. Osallistujissa oli airishar-
rastajia PK-lajeista TOKO:on, rally-
tokoon ja MEJÄ:än.

Kantoluoto aloittaa dialla, jossa on 
neljä koulutuksen onnistumiseen vai-
kuttavaa tekijää. Ensimmäisenä on 
tila, jossa koulutus tapahtuu. Jos tila 
esimerkiksi jännittää koiraa, oppi-
minen häiriintyy. Toinen tekijä ovat 
tilassa olevat ihmiset tai koirat, siis 
sosiaalinen tilanne, joka voi pelottaa 
tai kiihdyttää koiraa. Parhaat edelly-
tykset kouluttamiselle ovat silloin, kun 
paikka ja sosiaalinen tilanne ovat koi-
ralle neutraalit. Kolmas edellytys on 

Teksti ja kuvat: Anu Valve   Grafiikka: Katja Kontu

Aktiivisuus: anna sen olla huono, 
jotta se voi oppia hyväksi

Jari Kantoluoto kirjoitti liitutaululle 
provosoivan virkkeen, jota lähdettiin 
avaamaan hakemalla koiraa motivoi-
via ja aktiivisuutta lisääviä element-
tejä, kuten palkkio/leikki, turvalli-
suus, hyvä mieli, seura ja tekeminen 
sekä selkeys ja oivaltaminen. Motivaa-
tiota yhteistyöhön laskevat edellisten 
elementtien vastakohtien lisäksi ulkoi-
set motivaatiot, kuten ihmiset, mielen-
kiintoiset hajut tai negatiiviset moti-
vaatiot, kipu ja epäreilut rangaistukset.

Jari Kantoluoto

Keinot on monet, tuumaa airiksen pentu, kun palkkaa kaipaa

Airisharrastajia oli paikalla lähemmäs 20, koiriakin kymmenkunta, vauvasta keski-
ikäiseen

Tiivistäen Jarin opit liitutaulun äärellä:
- Koira nauttii, kun se saa itse oival-
taa eikä asioita väännetä sille rautalan-
gasta. Kun koira rakentaa itseään har-
joituksessa, seuraa myös suurempi itse-
varmuus.
- Meidän pitää ansaita koira aktiivi-
suuteen. Se oppii aktivoitumaan itse, 
pyytämään, että tehdään treeniä.
- Tartu hetkiin, jotka koira tarjoaa – 
vahvista sen oikeat valinnat.

Kantoluoto Satyilee

Viisikuinen airedalenterrieri Cava pel-
mahti emäntänsä Eila Uusi-Kouvon 
kanssa treenihalliin, jonka seinustalla 
istui toistakymmentä henkeä. Cava vil-
kaisi ihmisjoukkoa, ja lähti häntä pys-
tyssä emännän perään. Jari Kantoluoto 
naksautti Eilalle merkiksi, että nyt olisi 
palkkaamisen paikka. Reipas ja sosi-
aalisesti rohkea pentu valitsi kontaktin 
emäntään, vaikka tarjolla olisi ollut pal-
jon kaikkea jännää.
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Koira keskittyy ohjaajaan

Koira keskittyy palkkioon

ohjaajan suhde koiraan. Jos suhde on 
hyvä, jännittävä tilannekaan ei hait-
taa niin paljon, vaan koira tietää, että 
se voi luottaa ihmiseensä. Tätä kykyä 
tuottaa koiralle turvallisuuden tunne 
Kantoluoto haluaa erityisesti painot-
taa. On tärkeä opettaa koiralle, että 
sen ei tarvitse jännittää, ei pelätä, ei 
räyhätä, sillä ohjaajan kanssa on hyvä 
olla. Tämäkin on koulutusta. Varsinai-
nen lajiin suuntaava koulutus edellyt-
tää hyvää suhdetta ja lisäksi listan nel-
jännen kohdan, motivaation luomista 
koiralle.

”Kun koira tulee sisään, meillä ei ole 
kiire mihinkään”, Jari Kantoluoto 
sanoo edelliseen viitaten. Sen sijaan 
koiraa ja sen suhtautumista asioihin 
tarkastellaan ja mietitään, mistä sen 
motivaatio lähtee kehittymään. Opi-
taan tuntemaan se koira.

Airispentu Cavaa ei vieras koulutustila 
jännittänyt, ja ihmisetkin olivat vain 
kivoja. Kaikki käytiin moikkaamassa, 
mutta kun palautetta ei tullut, kannatti 
palata emännän ja Jarin luo. Tai ennen 
kaikkea emännän käden luo. Kas siellä 
palkka!

Hyvä ja huono ympyrä

Kantoluoto näyttää itselleen tärkeän 
kuvaparin, hyvän ja huonon ympyrän, 
ja kertoo, että hänelle tärkein kriteeri 
koulutuksessa on koko ajan kokea, että 
koira haluaa lukea häntä, tehdä yhte-
ystyötä ja keskittyä häneen. Korkeasti 
motivoituvalle koiralle yhteistyön suu-
rimmaksi viholliseksi voi muodostua 
palkkio, jos sitä ei käsitellä oikealla 
tavalla. Jos koira työskentelee keskit-
tyen palkkioihin, menetetään yhteys 
koiraan.
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Cavan emäntä Eila Uusi-Kouvo on pit-
kään harrastanut PK-lajeja ja koulut-
tanut koiriaan käyttövalioiksi. Hänen 
mukaansa päivän aikana saatu koulu-
tus oli ihan parasta pennuille ja hei-
dän ohjaajilleen. Hän on aikaisemmin 
ollut vain kuuntelemassa Kantoluo-
toa ja osallistui nyt ensimmäistä kertaa 
koiran kanssa. ”Itse otan koulutuksista 
osia ja pyrin soveltamaan ja ymmär-
tämään koutsin sanomaa. Eväitä siis 
tuli runsaasti PK-matkaamme Cavan 
kanssa”, Eila sanoo.
Cava on Jari Kantoluodon mukaan 
hyvä esimerkki siitä, kumpi hänen 
ympyröistään on kyseessä, hyvä vai 
huono. Siitä riippuu, kuinka palkka-
keskeinen koirasta tulee. ”Korkeasti 
motivoituvan koiran suurin yhteis-
työtä rikkova tekijä voi olla palkkio, 
jos koira käsittelee sitä väärin”, hän 
sanoo.
- Tähän miinaan lankeaa helposti. 
Koira saattaa tehdä hienon, tosi ener-
gisen käytöksen. Mutta jos se silloin 

miettii palkkiota, menettää vähitel-
len yhteyden koiraan. Energisen ja 
nopean toiminnan tulee tulla yhtey-
destä ohjaajaan, ei palkkaan.

Avainasemassa on yhteistyön vahvista-
minen. Kun koira lukee ohjaajaansa ja 
kommunikoi tämän kanssa, se palki-
taan. Näin koira alkaa kokea yhteyden 
aina vain arvokkaammaksi. Alkukou-
lutuksessa tämä on paljon tärkeäm-
pää kuin opettaa koiralle istu, maahan, 
seiso tai vastaavaa, Kantoluoto koros-
taa.

Cava hyppi kohti, järsi kättä, heittäy-
tyi kyljelleen, pörisi, yritti kaluta Eilan 
housujakin, teki kaikkea, mitä toimelias 
ja määrätietoinen airis keksii. Välillä se 
turhautui ja kävi kokeilemassa, josko 
Jari tai yleisö olisi anteliaampi kohde. 
Cavalle olisi oikein helppoa olla ohjaa-
jan lähellä palkkion vuoksi, mutta ei 
yhteistyön takia. Viimein Cava katsahti 
Eilaan, sai kehut ja namin. Tämän jäl-
keen päästiin etenemään nopeammin. 
Ensin palkat olivat Eilan käsissä ja palk-
kaus nopeaa. Sitten katsekontaktia haet-
tiin palkat taskuissa, ja myös palkka tuli 
hitaammin

Cavan oivalluksen ilo: palkan saakin yhteistyöstä

Marja Lehtiniemen Kiia on Cavan 
sisko ja monelta osin siskonsa kaltainen. 
Se oli aluksi hivenen varuillaan pai-
kan ja yleisön suhteen, mutta rentoutui 
nopeasti. Koiran kanssa aloitettiin työs-
kentely tarkkailemalla koiraa ympäris-
töopin ja sosiaalisuuden suhteen. Koulu-
tusvaiheessa opetettiin yhteistyötä ja sen 
jälkeen luopumista. Varmuuden vuoksi 
Jari merkkasi naksulla Marjalle kohdat, 
joista kehua ja palkata.

Myös Marja on PK-harrastaja. Hän 
kertoo saaneensa koulutuksesta aihetta 
miettiä asioita eri kantilta kuin aiem-
min:
- Oli mielenkiintoista nähdä, miten 
koirat muuttivat käyttäytymistään jo 
pienellä ohjaajan toimintatavan erolla. 
Jo pelkkä palkkaleikin muutos on saa-
nut koirani vieläkin innokkaammaksi 
taisteluleikkeihin.

Luopumisen tuskaa
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kautta muuttua negatiiviseksi. Paineti-
lanteessa negatiivinen stressi voi siirtyä 
lajityypilliseen käyttäytymiseen, kuten 
metsästysketjun käytökseen. Tällöin 
koira pakenee stressiä. Usein tämä 
näkyy kyseisen käytöksen maanisuu-
tena. Vaikka tilanne näennäisesti lisää 
halua palkkioon, se on huonosti hallit-
tavissa ja haitallista koiralle.

Toiminta-alueesta

Kantoluoto määrittelee toiminta-alu-
eeksi koiran passiivisuuden ja turhau-
man/ylivireisen stressin välisen tilan, 
jossa koira haluaa keskittyä tekemään 
työtä. Hänen oma tapansa opettaa 
koiralle toiminta-alue on olla puuttu-
matta koiraan, jos se on passiivinen 
tai turhautunut. Sen sijaan koira pal-
kataan, kun se siirtää itsensä toiminta-
alueelle. ”Tässä siis vahvistetaan sitä, 
että koira löytää oikean tunnemaail-

man”, Jari sanoo.
- Näin koira motivoidaan olemaan 
keskittynyt ja hallitsemaan itsensä. 
Kun koira oppii tämän hyvin, palkki-
oiden arvon nostaminen lisää koiran 
keskittymistä entisestään.
Kantoluodon mukaan näin saada 
rakennettua todella korkea motivaatio 
niin, että koira hallitsee itsensä.
- Jos koira kuumenee, niin kuumene 
rauhassa. Jos huudat ja vingut, ihan 
rauhassa. Mä juon sillä välin vaikka 
kahvit.
Ohjaajalla on palkkiot, jotka koira saa 
rauhoittuessaan. Hänen ei siis tarvitse 
murehtia koiran virhekäyttäytymisistä 
olettaen, että koiran stressi liittyy posi-
tiivisiin motivaatioihin. Kun koira on 
oppinut hallitsemaan tunnetilansa, se 
haastetaan työhön.

Seuraavana ”potilaana” oli kaksivuo-
tias Sakari, jonka omistaja Jaana Sihvo 
on harrastanut TOKOa ja jälkeä. Jaana 
itse epäili, että ”sisälle tullaan karmit 
kaulassa”, ja itsetietoinen ja energinen 
uros sisään tulikin. Sakari tosin hieman 
hämmentyi, kun ei ryhdyttykään tottis-
telemaan, vaan vain oltiin. Jari kysyi-
kin, että painammeko me koiralle nap-
pia, vai osaako se itse painaa nappia:
- Siis tarjoaako koira, jonka kanssa on 
harrastettu, ohjaajalle, että jee, tehdään!

Myös Sakarille ohjeistettiin luopumisen 
harjoittelua. Kuten Jaana totesi, se tup-
pasi tulemaan vähän hampaat edellä 
palkkaa hakemaan. ”Koira opetetaan 
itsensä hallinnan, ei itsensä toteuttami-
sen kautta”, Jari kiteytti

Stressistä

”Koira ei tee mitään ilman stressiä”, 
Kantoluoto muistuttaa. Stressiä siis 
tarvitaan. Hyvää stressiä syntyy, kun 
koiralla on päämäärän, jota se tavoit-
telee. Esimerkiksi se haluaa syödä 
tai leikkiä. Hyvä stressi motivoi sitä. 
Huono stressi taas on sellaista, jonka 
aiheuttajista koira pyrkii eroon. Jari 
Kantoluoto painottaa, että on todella 
tärkeää – ja usein vaikeaa – tunnistaa, 
kummasta stressistä on kyse. Lisäksi 
tilanteessa saattaa olla yhtä aikaa kum-
paakin stressitekijää, esimerkiksi joku 
paikka on pelottava (aiheuttaa negatii-
vista stressiä), mutta siellä on ihminen, 
jonka luokse koira haluaa (positiivinen 
stressi).
Koulutustilanteessa tavoitteena on 
poistaa negatiivinen stressi ja sellainen 
positiivinen stressi, joka ei ole mei-
dän hallittavissamme. ”Silloin voimme 
määritellä koiran käytöksessä kaiken”, 
Jari sanoo.
- Koira hyppii ja haukkuu ohjaajansa 
edessä, miksi? Esimerkiksi airedalen-
terrieri on rotuna sellainen, joka saat-
taa käyttäytyä näin. Pomottaako se? 
Hermostuttaako ympäristö sitä, ja se 
purkaa stressin tähän käytökseen?
Kantoluoto vastaa itse omaan kysy-
mykseensä: me emme voi tietää. Mutta 
on syytä miettiä ja eritellä tilannetta ja 
verrata sitä esimerkiksi kotona teh-
tävään samaan harjoitteeseen samo-
jen palkkioiden kanssa. Ja, jos kyse on 
negatiivisesta stressistä, yrittää pois-
taa se tuottamalla koiralle turvaa. Sen 
sijaan ohjaaja ei saa hermostuttaa tai 
kuormittaa koiraa lisää.
Positiivinenkin stressi voi turhauman 

Kia 5 kk, oppii, että yhteistyö palkitsee
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Vaikka Sakari vaatikin palkkaansa, sen 
palkkio olisi voinut olla motivoivampi. 
Jaana ja Jari lähtivät hakemaan parem-
paa yhteistyötä heitto- ja vetoleikeistä, 
yhdessä tekemisestä.

”Pitäisi löytää palkkio, joka motivoi 
parhaiten ja on kyseisessä tilanteessa 
oikea”, Kantoluoto sanoo. Hänen mie-
lestään ruoka on palkkana ehdottoman 
hyvä sikäli, että sen avulla saadaan suu-
rempi vahviketiheys. Sen sijaan yhteis-
työn kannalta hyvin tehty lelulla palk-
kaus on se, jolla saavutetaan jotain eri-
tyistä:
- Vitsi, me saadaan tehdä ihan mielet-
tömiä juttuja tämän tyypin kanssa.

Jari Kantoluoto tuumaa, että aireda-
lenterrieri on rotu, jossa on itsenäisiä 
koiria. Ne saattavat haluta työsken-
nellä itsenäisesti. Silloin haasteena on 
opettaa koiralle syyn tehdä yhteistyötä.

Motivaatio mietitään suhteessa har-
joituksen tavoitteeseen. Jos opetetaan 
uusia asioita, ei ole järkeä käyttää kaik-
kein motivoivimpia palkkoja, vaan 
miettiä sellaisia, joissa koira on aktii-
vinen ja mahdollisimman korkeasti 
motivoitunut, mutta sillä on vielä hyvä 
kyky oppia. Oppimisen myötä noste-
taan palkkion arvoa, jolloin tekemi-
nenkin tapahtuu korkeammassa moti-
vaatiossa.

Määrätietoinen Sakari, 2 vuotta, oppi, että hampaat edellä ei palkkaa tipu

Jari muistuttaa, että tällöin meidän 
pitää opiskella, mikä metsästysketjun 
osa – siis tapa leikkiä – palkkaa koi-
raa parhaiten.
- Silloin koira katsoo ihan kuin ajatel-
len: sä tunnet mut! Ja on ihan liekeissä.
Tärkeää on, että ohjaaja oikeasti leik-
kii koiransa kanssa ja mielellään vielä 
kutsuu sen siihen leikkiin kutsuvilla 
eleillä.

Sosiaalista palkkaa Jari ei erottele erik-
seen, vaan kaikki palkkaus, jossa koi-
ran kanssa kommunikoidaan, on sosi-
aalista palkkaamista. Kaikkien palk-
kaustapojen pitäisi siis olla sosiaalisia.

-------------------
 
Ajatuksia koulutuspäivästä: 

”Koulutuspäivässä tuli mainiosti esille 
se, että kun koiran motivaatio ja hyvä 
ja hauska yhdessä tekemisen ilo on 
löytynyt, ei ole merkitystä sillä, oletko 
TOKO-, rally-toko- vai PK-tottiksen 
harrastaja. Kaikissa eri tottelevaisuus-
lajeissa (ja muissakin lajeissa) vaadi-
taan samaa perustaa yhteistyölle – ja 
pitkälle pääsee kunhan ”vietti - tek-
niikka - harmonia” on kunnossa.” - 
Paula Hiltunen

-------------------

”Metodina olen samalla linjalla, että 
antaa koiran itse hoksata mitä halu-
taan, silloin se tarjoaa useaa tapaa, 
joista se oikea ja haluttu palkataan. 
Koirassa näkee lampun syttyvän, kun 
se tajuaa mitä halutaan, ja se toistaa 
sitä iloisena.” - Sari Hämäläinen

-------------------

”Olisi mukava syventyä Jarin oppeihin 
lukemalla asiaa kirjasta, jos hän joskus 
pistäisi juttua kansiin.” - Marja Leh-
tiniemi

Artikkeli on alun perin julkaistu Palve-
luskoirat-lehdessä 2/19
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Poissa
“Olli”

Muscida’s Aerosmith
07.07.07-11.04.19

Jäljelle jää suunnaton ikävä ja rakkaus

Sari
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Vuosi 2018 oli Suomen Airedalenterrieriyh-
distys r.y.:n 72 toimintavuosi. 

1. TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa 11.11.2017 ja hallituksen pitämässä jär-
jestäytymiskokouksessa 10.1.2018 sekä ai-
kaisempien päätösten perusteella vastuu- ja 
toimihenkilöt olivat vuonna 2018 seuraavat:

HALLITUS
Jukka Kemppainen (puheenjohtaja)
Varsinaiset jäsenet:
Pirkko Eloranta, Paula Hiltunen (varapuheen-
johtaja) Pirjo Hjelm, Leena Lindholm (sihtee-
ri),
Jonna Rosenblad ja Hannele Vihervaara.
Varajäsenet: Sari Hämäläinen, Jenna Perman-
to ja Katja Vottonen.
Varsinainen jäsen Jonna Rosenblad erosi hal-
lituksesta 14.3.

Yhdistyksen hallitus on toimintakauden aika-
na kokoontunut kaksitoista (12) kertaa. Ko-
kouksissa hallitus on käsitellyt kurssi-, leiri- ja 
näyttelyasioita. Päättänyt pyydettyjen lausun-
tojen antamisesta ja muotoillut niihin sisäl-
lön, nimennyt yhdistyksen edustajat liittojen 
ja muiden kenneljärjestöjen kokouksiin, valin-
nut tarvittavat toimikunnat, valmistellut asi-
at yleisiin kokouksiin ja hoitanut taloudelli-
set asiat.

Hallituksen jäsenten osallistumiset kokouk-
siin;
Puheenjohtaja: Jukka Kemppainen 12 /12
Varsinaiset jäsenet: Pirkko Eloranta 9/12, Pau-
la Hiltunen 12/12, Pirjo Hjelm 12/12, Lee-
na Lindholm 12/12, Jonna Rosenblad 3/12, 
Hannele Vihervaara 10/12.
Varajäsenet: Sari Hämäläinen 11/12, Jenna 
Permanto 12/12, Katja Vottonen 3/12.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Toiminnantarkastajiksi oli valittu Harry Ant-
son ja Maria Leutola sekä varatarkastajiksi Tii-
na Ilola ja Ann-Mari Särömaa. Keväällä Harry 
Antson ilmoitti, ettei ole käytettävissä toimin-
nantarkastuksessa 2018.

RAHASTONHOITAJA, KIRJANPITÄJÄ
Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä on toimi-
nut Sari Lintula.

JÄSENSIHTEERI
Jäsensihteerinä toimi Riitta Levänen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikuntaan ovat kuuluneet hallituk-
sen nimeämät jäsenet Kaisa Railo, Kaisa Salo 
ja Virpi Suikkanen.
Kaisa Salo toimi toimikunnan koollekutsuja-
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na ja hänen oma-alotteinen ero toimikunnasta 
todettiin hallituksen kokouksessa 5/18 ja sa-
maisessa kokouksessa nimitettiin Katja Kello-
niemi uudeksi jäseneksi toimikuntaan. Virpi 
Suikkanen erosi oma-alotteisesti jalostustoi-
mikunnasta 19.8. ja Kaisa Railo pentuneuvo-
jan tehtävästä 21.8. 
Toimikunnalla on vuoden aikana ollut yh-
teensä seitsemän (7) puhelinkokousta.
Toimikunta suunnitteli ja järjesti kasvattaja-
päivän 21.4, joka pidettiin Työväen Akatemi-
an tiloissa Kauniaisissa. Tilaisuuteen osallis-
tui 24 henkilöä, luennoimaan oli kutsuttu Ell 
Maria Kaukonen Helsingin yliopistolta, Kati 
Dillard Evirasta ja Katriina Tiira SmartDogis-
ta. Virpi Suikkanen selosti Koirakannan kar-
toituksesta vuosijaksolta 2006–2010. Katja 
Kelloniemelle osallistui Jalostusneuvojien pe-
ruskurssille 3.–4.1.2018.

MYYNTIARTIKKELIEN HOITAJA
Yhdistyksen myyntiartikkeleita hoiti Katja 
Vottonen.

EMÄNNÄT
Emäntinä toimivat Tarja Kallio ja Hannele Vi-
hervaara.

PENTUVÄLITYS JA PENTUNEUVOJAT
Pentulistavastaavan luottamustoimea hoi-
ti Virpi Suikkanen. Pentuneuvojina toimivat 
Kaisa Railo ja Virpi Suikkanen. Kaisa Railo 
erosi pentuneuvojan tehtävästä 21.8.

LEIRITOIMIKUNTA
Leiritoimintaa suunniteltiin hallituksessa, ve-
täjänä toimi Paula Hiltunen.

2. JÄSENISTÖ LUKUMÄÄRÄ
Toimintavuoden alussa yhdistyksessä oli 430 
jäsentä ja lopussa 409 jäsentä, joista 325 vuo-
sijäsentä, 61 perhejäsentä, 17 ainaisjäsentä, 9 
kunniajäsentä (3 jäsentä ovat sekä ainais- et-
tä kunniajäseniä).

KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUN-
NIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Laura 
Mäenpää.
Kunniajäseniä ovat: Raili Broms, Kyllikki Ek-
holm, Pirjo Hjelm, Ritva Josefsson, Riitta Le-
vänen, Ritva Levänen, Kaisa Railo ja Virpi 
Suikkanen.

3. EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET
EDUSTUS KENNELJÄRJESTÖISSÄ
Hallitus on valinnut ja valtuuttanut (2016) 
Kennelliiton valtuustokaudelle 2017–2019 
yhdis-
tyksen edustajiksi Jukka Kemppaisen ja varal-
le Riitta Leväsen. 
Suomen Kenneliitto ry:n valtuustoseminaari 
ja kevätkokous 27.–28.5. ja valtuustoseminaa-
ri ja yleiskokous 24.–25.11. Jukka Kemppai-
nen osallistui valtuutettuna molempiin vii-

kon- lopputilaisuuksiin.
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömääräi-
sessä kevätkokouksessa 21.4. yhdistyksellä ei 
ollut edustajaa. Sääntömääräiseen syyskoko-
ukseen 17.11. osallistui Jenna Permanto val-
takirjoilla.
PK-tapahtumatoimikunnan työryhmän koko-
ukseen 6.2 osallistui Riitta Levänen sekä 17.4. 
ja 13.11.osallistuivat Heidi Niinistö ja Riitta 
Levänen. 

JÄSENYYDET MUISSA YHDISTYKSISSÄ
Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n (SKL) 
ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n (SPKL) jä-
sen.

4. MUISTAMISET
PALKINNOT
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 12.3. 
jaettiin vuoden 2017 palkinnot ansioiden pe-
rusteella (kts. Karvakuono-lehti 1/2018).

MERKKIPÄIVÄT JA 
HUOMIONOSOITUKSET
Edesmenneen Mrs. Olive Jackson´in (Jokyl 
Airedale Terriers) Englanti, muistokirjoitus 
Karvakuono-lehdessä 1/18.
Edesmenneen Kirsti Smith´in (SKL:n kun-
niajäsen ja Suomen Terrierijärjestön kunnia-
puh.joht),
muistokirjoitus Karvakuono-lehdessä 2/18. 
Kasvattajapäivien luentopalkkio 200,00€ lah-
joitettiin Kati Dillard´ín (Evira) ehdotuksesta 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. – 
Folkhälsanin tutkimuskeskus Hannes Lohen 
tutkimusryhmälle.

ANSIOMERKIT
Ei jaettu

5. TESTAMENTTI
Taina Lundenin testamenttirahaston sään-
nöt käsiteltiin yhdistyksen kevätkokouksessa 
17.3.2018, jolloin säännöt annettiin hallituk-
sen uudelleen valmisteltavaksi. Yhdistyksen 
syyskokous 28.10. hyväksyi testamenttirahas-
tolle säännöt.

5. KOIRAT 
REKISTERÖINNIT
Vuonna 2018 rekisteröitiin Suomessa yhteen-
sä 54 airedalenterrieriä. Suomessa syntyneitä 
43. Tuontikoiria rekisteröitiin 11.

KENNELNIMET
Moonlight Dale kennel, Niina Ruuska Hali-
nen.

6. TAPAHTUMAT
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET YHDISTYKSEN 
KOKOUKSET 
Vuonna 2018 pidettiin sääntömääräiset yhdis-
tyksen kokoukset:
Kevätkokous 17.3. Hämeenlinnassa Etelä-Hä-
meen kennelpiirin tiloissa, Kaurialan kaupun-
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ginosassa, kokoukseen osallistui 21 jäsentä. 
Arpajais- ja kahvituotto 50,00€.
Syyskokous 28.10. Helsingissä Haagan VPK:n 
tiloissa, kokoukseen osallistui 33 jäsentä.  
 
KESÄLEIRI
Yhdistyksen 45. kesäleiri peruttiin vähäisen 
osallistujamäärän johdosta.

ERIKOISNÄYTTELY
Näyttely pidettiin Porvoon Kokonniemessä 
26.5. Näyttelytuomarina toimi Pia Lundberg, 
Ruotsista.
Ritva Josefsson´in (Kennel Soft- Air) lahjoit-
tamat kunniapalkinnot jaettiin parhaalle Suo-
messa syntyneelle junioriurokselle ja -nartulle.
LIITTEENÄ: erikoisnäyttelyn toimintaker-
tomus.

PALVELUSKOIRIEN ERIKOISNÄYTTE-
LY
Yhdistys oli mukana järjestämässä PK-tapah-
tuman yhteydessä pidettyä PK-rotujen eri-
kois-näyttelyä Vantaan Hakunilassa 10.5., 
järjestäjänä SPKL ja useita rotujärjestöjä. Yh-
distyksen vastuualueena oli näyttelyn toimis-
to ja kehähuolto. Tehtäviin osallistuivat Heidi 
Niinistö, Riitta Levänen ja Leena Lindholm. 
Yhdistys sai tuottoa tapahtumasta yhteensä 
568,00€. 

MATCH SHOW
13.10. pidettäväksi suunniteltu Match show 
siirrettiin kevääksi 2019.
  
RODUN ESITTELYTILAISUUS; MESSU-
KESKUS INFOPISTE/ROTUTORI
Helsingissä Suomen Kennelliiton järjestämäs-
sä Koiramessut 2018 -näyttelyssä 15.–16.12. 
yhdistyksellä oli rotutori-esittelyosasto. Rotu-
torilla esiteltiin yhdistystä ja airedalenterrierei-
tä koko näyttelyn ajan. Toimikuntana Heidi 
Niinistö, Riitta Levänen ja Leena Lindholm ja 
lisäksi päivystysvuoroissa oli yhdistyksen mui-
ta jäseniä. Rotutorilla oli myynnissä myyntiar-
tikkeleita, lisäksi myös uusia tuotteita.

LUONNETESTIT
Yhdistys järjesti Helsingissä Oulunkylässä 
luonnetestit 29.4. ja 10.11.
Kilpailusihteerinä toimi Riitta Levänen ja ra-
tamestarina Matti Siltala.
Molemmissa testitilaisuuksissa tuomareina 
toimivat Lea Haanpää ja Tarja Matsuoi. 

RYHMÄTUTKIMUKSET
Ryhmäsilmätutkimus järjestettiin Helsingissä 
Viikin eläinsairaalassa 3.10. ja 14.11.
Tarkastukset suoritti molemmissa tilaisuuksis-
sa ELL Dip. ECVO Elina Pietilä.
Viikin eläinsairaalassa oli myös mahdollisuus 
antaa DNA-verinäytteitä prof Hannes Lohen 
työryhmälle.
Suomen Kennelliiton jalostusjärjestelmässä 
1.1.2018–31.12.2018 on yhteensä 177 aire-
dalenterrierin terveystulosta.

TRIMMAUSKURSSIT
Trimmauskurssit järjestettiin syksyllä 9.10., 
11.10. ja 16.10. Keravalla, ohjaajana Pirjo 
Hjelm.

KILPAILUTOIMINTA
- Who Bites the Best-IPO rotumestaruuskil-
pailut Kirkkonummella 8.–10.6. Järjestäjänä 
Luoteis-Uudenmaan Käyttökoirat ry. Airisten 
joukkueenjohtajana toimi Kirsi-Marja Fors-
berg ja kilpailuun osallistui Tytti Kormi.
- ABCD-ystävyysottelu Ylöjärvellä 9.6.järjes-
tämisvuorossa oli Suomen Collieyhdistys ry, 
yhdistyksemme ei osallistunut otteluun.
- Nelirotumestis Ylöjärvellä 1.–2.9. K-M 
Forsberg ja Gerilla von Wales. Järjestäjänä Ky-
röskosken Käyttökoirat. 
- Kajaaniin suuunnitellut Agility-mestaruus-
kisat peruttiin yhdistyksen ulkopuolisista syis-
tä.

KOULUTUKSET
- Vantaalla Koirakeitaan tiloissa järjestettiin 
13.1., 10.2. ja 10.3. sekä 14.4. ja 28.4. arkitot-
tis-/rally-tokokoulutusta, kouluttajina Hanna 
Lindholm ja Leila Rokka.
- Agilityyn tutustumispäivä Vantaalla 17.2.
- Agility-koulutusta Koirakeitaan tiloissa 
21.4., 5.5. ja 19.5., kouluttajana Jenna Per-
manto.
- Oulussa maasto- ja tottelevaisuuskoulutusta 
5.6., 10.7. ja 24.7. sekä toko-koulutusta 17.6. 
ja 19.8., järjestäjänä Heini Kelloniemi.
- Susanna ja Juha Korrin leikitys- ja PK-tottis-
päivä Inkoossa 8.9. 

ALUEELLISTA TOIMINTAA
- Helsinki: rauniopäivään tutustuminen ja 
rauniopäivä HePeKon raunioradalla 6.5., ve-
täjänä Paula Hiltunen. Ohjaajana toimi pelas-
tuskoirakoulutusohjaaja Anna-Mari Matikai-
nen Helsingin väestönsuoleluyhdistyksestä
- Satakunta: airisten ja omistajien kokoontu-
minen 14.7. Luvialla Tiina ja Erkki Ilolan mö-
killä
- Helsinki: ulkoilupäivä 12.8., vetäjänä Jenna 
Permanto
- Satakunta: Rauniopäivät 1.9. ja 21.10. Sa-
takunnan pelastusharjoitusalueella, ohjaaji-
na Jussi ja Pirjo Sauramo Speko:sta, järjestä-
jä Tiina Ilola
- Helsinki: rauniopäivä HePeKon rauniora-
dalla 8.9. Ohjaajana toimi pelastuskoirakou-
lutusohjaaja Anna-Mari Matikainen Helsin-
gin väestönsuojeluyhdistyksestä.

VALOKUVAUSKILPAILU
Järjestettiin kaikille jäsenille avoin valokuvus-
kilpailu.  
 
8. TIEDOTUSTOIMINTA
KARVAKUONO-LEHTI
Kertomusvuonna julkaistiin yhdistyksen jä-
senlehden Karvakuonon 52 vuosikerta. Vuo-
den aikana Karvakuono-lehti on ilmestynyt 
neljä (4) kertaa. Lehden toimituksessa on toi-
minut päätoimittajana Anu Manninen sekä 
Tiina Ilola ja Jenna Permanto. Lehden paino; 
Jyväskylän Siirto-Paino Oy, taitto; Päivi Muit-
tari.

FACEBOOK-SIVUSTO
Facebook-sivuja päivittivät Sari Hämäläinen 
ja Katja Vottonen.

KOTISIVUT
Uudet kotisivut saatiin käyttöön alkuvuodes-
ta, päivittäjänä toimi Pirkko Eloranta.

JÄSENKIRJEET
Yhdistyksen jäsenille postitettiin jäsenkirje 
26.2. yhdessä jäsenmaksulomakkeiden kanssa.

NATIONAL AIREDALE TERRIER ASSO-
CIATION -VUOSIKIRJA (NATA)
Puheenjohtajan kirjoitus tammikuussa 
NATA:n vuosikirjaan 2018.

WORKING TERRIER WORLD UNION 
WTWU (käyttöairisten kattojärjestö)
SATY:n hallitus on päättänyt osallistua katto-
järjestön toimintaan.

PENTUPAKETIT
Jäsensihteeri Riitta Levänen toimitti uusille jä-
senille 24 pentupakettikirjettä. 

TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT
Suomen Kennelliitto ry on myöntänyt toi-
mintamäärärahaa 62,00€.

9. ALAOSASTOT JA YHTEYSHENKILÖT
Yhdistyksellä on alaosastot Etelä-Karjalassa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, 
Satakunnassa, Tampereella ja Turussa. 
Alaosastojen yhteyshenkilöinä ovat toimineet 
seuraavat henkilöt:
Etelä-Karjalassa Virpi Suikkanen, Jyväskyläs-
sä Emmi Havia, Kuopiossa Tuula Parkkonen-
Suhonen, Lahdessa Heli Kolu, Oulussa Heini 
Kelloniemi, Satakunnassa Tiina Ilola, Tampe-
reella Kaisa Salo ja Turussa Heidi Kostamo.
Kaisa Salo ja Heidi Kostamo luopuivat tehtä-
vistä loppuvuodesta. Turkuun nimitettiin jou-
lukuussa yhteyshenkilöksi Nella Karhulahti.

10. TALOUS
Yhdistys on joutunut käyttämään aiempien 
vuosien ylijäämää. Talousarviovertailu on esi-
tetty tämän toimintakertomuksen liitteenä.

11. TOIMINTASUUNNITELMAN 2018 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tavoitteet toteutuivat merkittävästi: alaosasto-
jen toiminnassa oli elpymistä, kotisivut saatiin 
uudistettuun muotoon. Tavoite ” terveystut-
kittujen koirien määrän kasvattaminen” toteu-
tui samoin. Vuonna 2018 oli koiranetin mu-
kaan terveystuloksia  177 kappaletta, vuonna 
2017 vastaava lukumäärä oli 125 kappaletta.

12. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULE-
VASTA KEHITYKSESTÄ
Yhdistyksen toiminnassa ei ole odotettavissa 
oleellisia muutoksia vuoden 2019 aikana.
Lahjoituksen turvin yhdistys tulee vuonna 
2019 ja tulevina vuosina panostamaan pelas-
tus- ja palvelukoiratoimintaan sekä näitä tu-
keviin toimintoihin testamenttirahaston sään-
töjen mukaisesti. Yhdistyksen tulee panostaa 
varainhankintatoimintaan ja saada talous va-
kaalle pohjalle.
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tään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ß). Liitetietotositteet on säilytettävä osana tilinpäätöstä 
vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti.

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. TALOUSARVIOVERTAILU 
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017  ...............................................................................................12 
Budjetti  12 kk  Ero Ä Tot. -%  Toteutunut  Varsinainen toiminta  Varsinaisen toiminnan tuotot 
Koulutustoiminta ;  364,00  650,00  -286,00  56,00 %  50,00 
Koulutus- ja pelastustoiminta tuotot  1 075,00  0,00  1 075,00  0,00 %  0,00 
Näyttelytoiminta 
Oma näyttely  1 299,00  3 200,00  -1 901,00  40,59 %  770,00 
PK-tapahtuman näyttely  0,00  500,00  -500,00  0,00 %  660,45 
Luonnetestitoiminta  1 056,50  1 100,00  -43,50  96,05 %  992,55 
Leiritoiminta  0,00  2 500,00  -2 500,00  0,00 %  3 809,00 
Tiedotustoiminta  237,00  400,00  -163,00  59,25 %  200,50 
Jalostustoiminta  765,00  1 000,00  -235,00  76,50 %  98,40 
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä  4 796,50  9 350,00  -4 553,50  51,30 %  6 580,90 
Varsinaisen toiminnan kulut 
Toiminnan kulut 
Koulutustoiminta  -334,00  -300,00  -34,00  111,33 %  -380,00 
Koulutus- ja pelastustoiminta kulut  -1 770,00  0,00  -1 770,00  0,00 %  0,00 
Näyttely ja kilpailutoiminta 
Oma näyttely  -1 049,04  -2 500,00  1 450,96  41,96 %  0,00 
PK-tapahtuman näyttely  0,00  0,00  0,00  0,00 %  -70,00 
Kilpailutoiminta  -326,47  0,00  -326,47  0,00 %  0,00 
Luonnetestitoiminta  -1 049,89  -950,00  -99,89  110,51 %  -975,33 
Leiritoiminta  0,00  -2 500,00  2 500,00  0,00 %  -3 887,81 
Tiedotustoiminta  -9 812,05  -10 800,00  987,95  90,85 %  -8 747,19 
Jalostustoiminta  -1 673,49  -800,00  -873,49  209,19 %  -1 606,34 
Toiminnan kulut yhteensä  -16 014,94  -17 850,00  1 835,06  89,72 %  -15 666,67 
Varsinaisen toiminnan tulos  -11 218,44  -8 500,00  -2 718,44  131,98 %  -9 085,77 
Yleistoiminnan kulut 
Internetkulut  -1 722,52  -100,00  -1 622,52  1722,52 %  -75,54 
Postikulut  -140,00  -300,00  160,00  0,00 %  -255,00 
Rahaliikenteenkulut  -393,36  -350,00  -43,36  112,39 %  -339,11 
Muut vakuutukset  -108,56  -50,00  -58,56  217,12 %  -100,53 
Toimistotarvikkeet  -41,32  -110,00  68,68  37,56 %  0,00 
Kokous-ja neuvottelutkulut  -303,98  -300,00  -3,98  101,33 %  -318,55 
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Palkinnot  -622,00  -500,00  -122,00  124,40 %  -689,16 
Jäsenmaksukulut  -640,00  -700,00  60,00  91,43 %  -640,00 
Onnittelut ja huomaavaisuus  -40,00  -100,00  60,00  40,00 %  -45,00 
Näyttelyiden infokopit  -545,12  -580,00  34,88  93,99 %  -577,36 
Testamenttilahjoituksen hoitokulut  -1 624,72  0,00  -1 624,72  0,00 %  -62 582,38 
Muut kulut, verojen viiv.maksut  0,00  -50,00  50,00  0,00 %  -42,23 
Muut hallintokulut yhteensä  -6 181,58  -3 140,00  -3 041,58  196,87 %  -65 664,86 
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  -22 196,52  -20 990,00  -1 206,52  105,75 %  -81 331,53 
Tuotto/kulujäämä  -17 400,02  -11 640,00  -5 760,02  149,48 %  -74 750,63 
Varainhankinta 
Tuotot 
Jäsenmaksutuotot  9 563,00  11 300,00  -1 737,00  84,63 %  10 469,00 
Myyntiartikkelituotot  1 169,30  2 500,00  -1 330,70  46,77 %  2 445,60 
Muut tuotot  78,72  0,00  78,72  0,00 %  30,80 
Varainhankinnan tuotot yhteensä  10 811,02  13 800,00  -2 988,98  78,34 %  12 945,40 
6

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. TALOUSARVIOVERTAILU 
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 
12 
  Budjetti  12 kk  Ero Ä Tot.  -% Toteutunut  Kulut 
Myyntiarikkeliostot  -677,18  0,00  -677,18  0,00 %  -3 093,97 
Varaston muutos  -385,19  0,00  -385,19  0,00 %  -510,72 
Varain hankinnan kulut yhteensä  -1 062,37  0,00  -1 062,37  0,00 %  -3 604,69 
Varainhankinta yhteensä  9 748,65  13 800,00  -4 051,35  70,64 %  9 340,71 
Tuotto/kulujäämä  -7 651,37  2 160,00  -9 811,37  -354,23 %  -65 409,92 
Sijoitus-ja rahoitustoiminta 
Korkotuotot  0,18  0,40  -0,22  45,00 %  0,00 
Myönnetyt avustukset ja apurahat  0,00  0,00  0,00  0,00 %  -2 000,00 
Yleisavustukset 
SKL toimintamääräraha  62,00  50,00  12,00  124,00 %  30,00 
Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto 
Koulutus- ja pelastustoiminta kulut 
rahastoon  1 021,47  0,00  1 021,47  0,00 %  2 000,00 
Testamenttilahjoitus hoitokulut 
rahastoon  1 624,72  0,00  1 624,72  0,00 %  62 582,38 
Toiminnan ali- tai ylijäämä  -4 943,00  2 210,40  -7 153,40  -223,62 %  -2 797,54 
Rahastoon siirrettävät kulut 
Testamenttisaanto  112 029,40  176 611,78 
Koulutus- ja pelastustoiminta kulut 
rahastosta  -1 021,47  -2 000,00 
Testamenttilahjoitus hoitokulut 
rahastosta  -1 624,72  -62 582,38 
Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto  109 383,21  112 029,40 
7
6 SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS RY TASE 
31.12.2018 31.12.2017 
VASTAAVAA 
PYSYVÄT VASTAAVAT 
Sijoitusomaisuus 
Erityiskatteisten rahastojen varat 
Rahat ja pankkisaamiset 
Nordea 182930-16379 109 621,93 114 029,40 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Vaihto-omaisuus 
Myyntiartikkelit  3 998,35  4 312,27 
Muu vaihto-omaisuus  558,33  629,60 
Vaihto-omaisuus yhteensä  4 556,68  4 941,87 
Saamiset 
Lyhytaikaiset 
Ilmoitustuottosaamiset  0,00  0,00 
Myyntiartikkelisaamiset  41,72  38,00 
Rahat ja Pankkisaamiset 
Myyntiartikkelikassa  135,50  135,50 
Nordea 135050-73018  490,81  4 507,67 
Nordea 182930-16387  3 097,73  2 639,92 
Saamiset yhteensä  3 765,76  7 321,09 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  117 944,37  126 292,36 
VASTATTAVAA 
OMA PÄÄOMA 
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Sidotut rahastot 
Yhdistyspääoma  -16 997,88  -16 997,88 
Rahasto; Taina Lundelinin 
erityisrahasto  -109 383,21 -112 029,40 
Edellisten tilikausien alijäämä  5 581,11  2 783,57 
Tilikauden alijäämä  4 943,00  2 797,54 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  -115 856,98  -123 446,17 
VIERAS PÄÄOMA 
Lyhtyaikainen 
Ostovelat  -696,58  0,00 
Muut velat  -1 105,00  -123,00 
Siirtovelat  -285,81  -2 723,19 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  -2 087,39  -2 846,19 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  -117 944,37  -126 292,36 
VASTAAVAA/VASTATTAVAA ERO  0,00  0,00 
8

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. TULOSLASKELMA 
1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017 
Varsinainen toiminta 
Varsinaisen toiminnan tuotot 
Koulutustoiminta  364,00  50,00 
Koulutus- ja pelastustoiminta tuotot  1 075,00  0,00 
Näyttelytoiminta 
Oma näyttely  1 299,00  770,00 
PK-tapahtuman näyttely  0,00  660,45 
Luonnetestitoiminta  1 056,50  992,55 
Leiritoiminta  0,00  3 809,00 
Tiedotustoiminta  237,00  200,50 
Jalostustoiminta  765,00  98,40 
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä  4 796,50  6 580,90 
Varsinaisen toiminnan kulut 
Toiminnan kulut 
Koulutustoiminta  -334,00  -380,00 
Koulutus- ja pelastustoiminta kulut  -1 770,00  0,00 
Näyttely ja kilpailutoiminta  -1 049,04  -70,00 
Palvelu- ja pelastustoiminta kilpailukulut  -326,47  0,00 
Luonnetestitoiminta  -1 049,89  -975,33 
Leiritoiminta  0,00  -3 887,81 
Tiedotustoiminta  -9 812,05  -8 747,19 
Jalostustoiminta  -1 673,49  -1 606,34 
Toiminnan kulut yhteensä  -16 014,94  -15 666,67 
Varsinaisen toiminnan tulos  -11 218,44  -9 085,77 
Yleistoiminnan kulut 
Internetkulut  -1 722,52  -75,54 
Postikulut  -140,00  -255,00 
Rahaliikenteenkulut  -393,36  -339,11 
Muut vakuutukset  -108,56  -100,53 
Toimistotarvikkeet  -41,32  0,00 
Kokous-ja neuvottelutkulut  -303,98  -318,55 
Palkinnot  -622,00  -689,16 
Jäsenmaksukulut  -640,00  -640,00 
Onnittelut ja huomaavaisuus  -40,00  -45,00 
Näyttelyiden infokopit  -545,12  -577,36 
Testamenttilahjoituksen hoitokulut  -1 624,72  -9 875,98 
Myyntitappio ; kiinteistö Skogsliden  0,00  -52 706,40 
Muut kulut, verojen viivästysmaksut  0,00  -42,23 
Muut hallintokulut yhteensä  -6 181,58  -65 664,86 
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä  -22 196,52  -81 331,53 
Tuotto/kulujäämä  -17 400,02  -74 750,63 
Varainhankinta 
Tuotot 
Jäsenmaksutuot  9 563,00  10 469,00 
Myyntiartikkelituot  1 169,30  2 445,60 
Muut tuotot  78,72  30,80 
Varainhankinnan tuot yheensä  10 811,02  12 945,40 
9
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SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. TULOSLASKELMA 
1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017 
Kulut 
Myyntiarikkeliostot  -677,18  -3 093,97 
Varaston muutos  -385,19  -510,72 
Varain hankinnan kulut yhteensä  -1 062,37  -3 604,69 
Varainhankinta yhteensä  9 748,65  9 340,71 
Tuotto/kulujäämä  -7 651,37  -65 409,92 
Sijoitus-ja rahoitustoiminta 
Korkotuotot  0,18  0,00 
Myönnetty kouluttajamaksuavustus, 
kesäleiri  0,00  -2 000,00 
Yleisavustukset 
SKL toimintamääräraha  62,00  30,00 
Tilikauden (-) ali- tai (+) ylijäämä  -7 589,19  -67 379,92 
Lundelin Taina erityiskatteinen rahastosiirrot 
Koulutus- ja pelastustoiminta avustukset 1 021,47  2 000,00 
Testamenttilahjoitus hoitokulut  1 624,72  9 875,98 
Lahjoituskiinteistön luovutustappio  0,00  52 706,40 
Varsinaisen toiminnan 
(-) ali- tai (+) ylijäämä  -4 943,00  -2 797,54 
TILINPÄÄTÖSTOIMENPITEET: 
Testamenttisaanto  112 029,40  176 611,78 
Rahastoon siirrettävät kulut 
Koulutus- ja pelastustoiminta avustukset  -1 021,47  -2 000,00 
Testamenttilahjoitus hoitokulut  -1 624,72  -9 875,98 
Lahjoituskiinteistön luovutustappio  0,00  -52 706,40 
Lundelin Taina erityiskatteinen rahasto  109 383,21  112 029,40 
10

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. LIITETIEDOT 
01.01.2018 - 31.12.2018 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2018 
Tilinpäätös on laadittu mikroyrityksiä koskevien säännöstön mukaisesti (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökses-
sä esitettävistä tiedoista 1753/2015). Arvostusperiaatteet Avustukset ja rahastot 
Taina Lundelinin nimellä olevaan erityiskatteiseen rahastoon on tilikaudella kirjattu tuloslaskelman kautta varsinaisen toiminnan tuo-
toista koulutus- ja kilpailutuottoja 1.075,00 €, varsinaisen toiminnan kuluista koulutus- ja kilpailukuluja 2.096,47 € sekä yleistoimin-
nan kuluista testamenttilahjoituksen hoito- ja hallintokuluja 1.624,72 € . Siirrot rahastoon on esitetty tuloslaskelman lopussa tilikau-
den tuloksen jälkeen. Saadusta testamenttilahjoituksesta on muodostettu erityiskatteinenrahasto testamentin edellyttämällä tavalla. 
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät 

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. 
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Yhdistyksellä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa 

TASEEN LIITETIEDOT 
PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITOARVOT 2018 2017 
SIJOITUSOMAISUUS 
SIJOITUKSET 
Kiinteistö Skogsliden, 
Kulloonkylä Porvoo 1.1.  0,00  180 000,00 
Vähennys  0,00  -180 000,00 
Sijoitukset yhteensä 31.12.  0,00  0,00 
Tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti Yhtiön rahoitusomaisuus on kirjattu nimellisar-
voon. 
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SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. LIITETIEDOT 
01.01.2018 - 31.12.2018 
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY 
OMA PÄÄOMA 2018 2017 
Sidotut rahastot 
Yhdistyspääoma 01.01.  16 997,88  16 997,88 
Yhdistyspääoma 31.12.  16 997,88  16 997,88 
Yhdistyspääoma yhteensä  16 997,88  16 997,88 
Erityiskatteinen rahasto 
Taina Lundelinin erityiskatteinen 
rahasto 01.01.  112 029,40  176 611,78 
Lisäykset tilikaudella  1 688,42  0,00 
Vähennykset tilikaudella  -4 334,61  -64 582,38 
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Taina Lundelinin erityiskatteinen 
rahasto 31.12.  109 383,21  112 029,40 
Edellisten tilikausien voitto/tappio  -5 581,11  -93,53 
Tilikauden voitto/tappio  -4 943,00  -2 690,04 
Kertynyt tulos yhteensä  -10 524,11  -2 783,57 
Vapaa oma pääoma yhteensä  -10 524,11  -2 783,57 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  115 856,98  126 243,71 
Yhdistyksen erityiskatteinen rahasto Taina Lundelinin erityiskatteinen rahasto Taina Lundelin on testamenttilahjoituksessaan tarkasti 
määritellyt varat käytettäväksi pelastus- ja palvelukoiratoimintaan. Varat pidetään erillään yhdistyksen muista varoista omalla pankkiti-
lillä. 
2017 2016 
Erillään pidettävän lahjoituksen tuotot ja pääoman käyttö 
Lundelin Taina, lahjoitus 
Taina Lundelin erityiskatteinen rahasto 1.1. 112 029,40 176 611,78 
Rahaston lisäys/vähennys 
Myyntitulos  0,00  -52 706,40 
Annetut apurahat ja avustukset  -1 021,47  -2 000,00 
Lahjoituksen hoito- ja hallintokulut  -1 624,72  -9 875,98 
Oma pääoma Taina Lundelinin 
erityiskatteinen rahasto 31.12.  109 383,21  112 029,40 
Erillään pidettävän rahaston varat 
Rahoitusomaisuus, erityiskatteisen rahaston varat 
Velat yhdistyksen vars.toiminnalle  -38,72  0,00 
Velat, siirtovelka  -200,00  -2 000,00 
Pankkitalletukset  109 621,93  114 029,40 
Rahoitusomaisuus, erityiskatteisen 
rahaston varat 31.12.  109 383,21  112 029,40 
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SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS 
01.01.2018 - 31.12.2018 
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 
Tilinpäätös 
Tase-erittelyt 
Päivä- ja pääkirja yhtenä niteenä 
Jäsenmaksureskontra 
Luettelo tositelajeista Sarja 
Rahaliikennetositteet TL 10 - 12 PDF-muodossa 
Jäsenmaksureskontra TL JSM excel 
Muistiotositteet TL 70 PDF-muodossa 
Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa yhdistys 
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys 
Tilinpäätös (KPL 3:8.1 ß) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 ß) ja tilikauden tositeaineisto vä-
hintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ß). Liitetietotositteet on säilytettävänä osana ti-
linpäätöstä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin liittyvät tositteet, laskut ja muu 
kirjanpitoaineisto säilytetään 13 vuotta. Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti. Tositteet on säilytettävä 31.12.2024 asti. 
13

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 31.12.2018 allekirjoitukset 

Helsingissä, ____.päivänä _______________kuuta 2019 
Jukka Kemppainen, puheenjohtaja Paula Hiltunen, varapuheenjohtaja 
Pirkko Eloranta, jäsen Pirjo Hjelm, jäsen 
Tiina Ilola, jäsen Kalle Peltola, jäsen 
Hannele Vihervaara, jäsen 
Tilinpäätösmerkintä: 

Toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä, ____.päivänä _______________kuuta 2019 
Maria Leutola Tiina Ilola 
14

SUOMEN AIREDALENTERRIERIYHDISTYS R.Y. TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 
01.01.2018 - 31.12.2018 
15
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toiminta-ajatus:
Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry 
valvoo ja johtaa rodun jalostusta ja ke-
hittämistä Suomessa, edistää jäsenis-
tön rotuharrastusta. Yhdistys tähtää 
toimintaan, joka motivoi ja ottaa jä-
senistön tarpeet huomioon. Yhdistys 
huolehtii koulutus-, valistus-, julkaisu- 
ja tiedotustoiminnasta sekä järjestää 
kokeita, kursseja, leirejä ja näyttelyitä. 
Rotuun liittyvä tiedonkeruu ja ti teh-
täviin, samoin kansallinen ja kansain-
välinen yhteistyö. Yhdistyksen tehtävi-
en toteutuksesta huolehtivat hallitus, 
toimikunnat ja alaosastot.

Tavoitteet:
- välttämättömien silmätutkimusten 
järjestäminen ja jäsenistön kannusta-
minen osallistumaan niihin, jotta Lo-
hen tutkimuksessa päästään eteenpäin
- terveystutkittujen ja luonnetestattu-
jen koirien määrän kasvattaminen
- koulutusharrastusten ja kilpailutoi-
minnan tukeminen
- tiedotustoiminnan nykyaikaistami-
nen ja kehittäminen
- alaosastojen tukeminen ja toiminnan 
aktivointi

Perustelut ja informaatio:
1. Jalostustoiminta
- jalostusneuvonta, mm. tiedottami-
nen Karvakuonossa
- jalostus- ja/tai kasvattajatapahtumiin 
osallistuminen
- yhteydenpito asiantuntijoihin (tutki-
jat ja eläinlääkärit)
- geeninäytteiden kerääminen sekä 
ryhmätutkimusten järjestäminen
- luonnetestin järjestäminen sekä MH-
testien koordinointi
- geenipohjakartoituksen selvittämi-
nen
- yhdistelmien sukusiitosprosenttien ja 
vanhempien jälkeläismäärien julkaise-
minen
- ulkomuototuomarikoulutuksen, kol-
legion tai näyttökokeen järjestäminen
- ulkomuototuomarineuvotteluun 
osallistuminen
- yhteistyö (mm. tietojen vaihto ulko-
maisten sisaryhdistysten kanssa)

2. Kokoustoiminta
- sääntömääräiset yhdistyksen koko-
ukset, tarvittaessa ylimääräiset koko-
ukset
- hallituksen ja toimikuntien kokouk-
set

3. Koulutus- ja kurssitoiminta
- koulutusten järjestäminen mahdolli-
suuksien mukaan; ohjataan kiinnostu-
neita myös muiden järjestämiin koulu-
tuksiin eri lajeissa, joissa ei voida omaa 
koulutusta järjestää
- pk -painotteisia koulutuspäiviä
- pidennetty koulutusviikonloppu
- tottelevaisuuskoulutus jäsenten kiin-
nostuksen mukaan (esim. arkitottele-
vaisuuus-/rallytoko-/ toko- tai agility-
koulutukset)
- pelastuskoiratoiminta (esim. raunio-
päivät)
- vepe-koulutus
- trimmauskurssit
- näyttelykoulutuksen järjestäminen
- yhdistyksen ja alaosastojen järjestä-
mät koulutukset, aktiviteetit/ulkoilu- 
ja virkistyspäivät, toimintapäivät jne.
- harrastuspuolen vuosittaiset palkin-
not (kierto- ja muistopalkinnot)
- pistetaulukoiden päivitykset (Vuo-
den koirat –kilpailuun)

4. Näyttely- ja kilpailutoiminta
- osallistuminen pk -tapahtuman näyt-
telyn järjestämiseen
- rotuesittely Messukeskuksessa, Rotu-
tori
- Match show
- ABCD –otteluun osallistuminen
-viralliseen Mejä -kokeeseen osallistu-
minen (terrierien mestaruuskilpailu)
- IPO -osallistuminen (Who Bites the 
Best)
- Nelirotumestis
- Maailmanlaajuisen Käyttöterrierien 
kattojärjestön toimintaan osallistumi-
nen (Working Terrier Union, Saksa)

5. Muu toiminta
- Karvakuono -lehti (neljä numeroa) ja 
jäsenkirje alkuvuodesta
- yhdistyksen kotisivut, ylläpito ja päi-
vitykset, yhdistyksen facebook -sivut

- airisaiheisten artikkelien myynti, uu-
sien tuotteiden hankinta
- varainhankinta, mm. Match Show, 
myyntiartikkelit, arpajaiset jne.
- yhdistyksen arkiston järjestäminen
- testamenttirahaston käyttö rahaston 
sääntöjen mukaisesti
 
6. Alaosastot
- Etelä-Karjala, Jyväskylä, Kuopio, 
Lahti, Oulu, Satakunta, Tampere, Tur-
ku
- alaosastojen yhdyshenkilöiden yh-
teistapaaminen
- alueellisen toiminnan aktivointi, ide-
at, vapaaehtoiset
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TALOUSARVIO		2019		-		SUOMEN	AIREDALENTERRIERIYHDISTYS	R.Y. 				LIITE	5
						TALOUSARVIO		2019 TOTEUTUNUT		2018
					TUOTOT									KULUT					KULUT												NETTO				NETTO 						TUOTOT 						KULUT 						NETTO

VARSINAIN.TOIMINTA

Koulutustoiminta 400,00	€ -300,00	€ 100,00	€ 364,00	€ -334,00	€ 30,00	€
Näyttelytoiminta	*) 500,00	€ -250,00	€ 250,00	€
		oma	näyttely 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1	299,00	€ -1	049,04	€ 249,96	€
		PK-tapahtuma	näytt. 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
Luonnetestitoiminta 600,00	€ -500,00	€ 100,00	€ 1	056,50	€ -1	049,89	€ 6,61	€
Leiritoiminta 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€
Tiedotustoiminta 500,00	€ -9	500,00	€ -9	000,00	€ 237,00	€ -9	812,05	€ -9	575,05	€
Jalostustoiminta 100,00	€ -500,00	€ -400,00	€ 765,00	€ -1	673,49	€ -908,49	€

VARSINAIN.TOIMINTA 2	650,00	€ -11	050,00	€ -8	400,00	€ 3	721,50	€ -13	918,47	€ -10	196,97	€

YLEISTOIMINTA

Internetkulut -250,00	€ -250,00	€ -1	722,52	€
Postikulut -150,00	€ -150,00	€ -140,00	€
Rahaliikennekulut -400,00	€ -400,00	€ -393,36	€
Muut	vakuutukset -110,00	€ -110,00	€ -108,56	€
Toimistotarvikkeet -100,00	€ -100,00	€ -41,32	€
Kokous-	ja	neuvottelut -300,00	€ -300,00	€ -303,98	€
Palkinnot -400,00	€ -400,00	€ -622,00	€
Jäsenmaksut -640,00	€ -640,00	€ -640,00	€
Onnittelut/huomaav. -60,00	€ -60,00	€ -40,00	€
Näytt.	Infokopit -550,00	€ -550,00	€ -545,12	€

VARSIN.TOIMIN.KULUT -2	960,00	€ -2	960,00	€ -4	556,86	€

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot 9	700,00	€ 9	700,00	€ 9	563,00	€
Myyntiartikk.tuotot 1	360,00	€ 1	360,00	€ 1	169,30	€
Muut	tuotot 300,00	€ 300,00	€ 78,72	€

VARAINHANKINTA.YHT 11	360,00	€ 11	360,00	€ 10	811,02	€

TILIKAUDEN	TULOS 14	010,00	€ -14	010,00	€ 0,00	€ 14	532,52	€ -18	475,33	€ -3	942,81	€

HUOM.	PK-tapahtuman	tuotto	2018		568,00€		maksettu	yhdistykselle	2019.
*)	Match	show
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TAINA	LUNDELININ	OMAKATTEINEN	RAHASTO SATY
TOIMINTASUUNNITELMA	JA	TALOUSARVIO	2019

LAJI Kouluttaja Ajankohta Kokonaiskustannus Rahasto-osuus Huom.
PK-tottis Susanna	Korri tammi-maaliskuu 1	100,00	€ 400,00	€
Pentu-	ja	juniorikurssi H.	Lindström tammi-maaliskuu 600,00	€ 300,00	€
Luento-	ja	koulutuspäivä J.	Kantoluoto 2.3. 700,00	€ 250,00	€
Hakukoulutus R.	Nieminen maalis-huhtikuu 700,00	€ 250,00	€
Tottis,	Mouhijärvi M.	Eerikäinen 30.3. 500,00	€ 250,00	€ xx)
Raunio,	Pori J.	Sauramo 21.4.	&	15.6. 350,00	€ 200,00	€ xx)
Jälkipäivä K-M.	Forsberg huhtikuu 100,00	€ 0,00	€
Maasto-vkl,	Pitkäjärvi E.	Uusi-Kouvo	&	I.	Kirvesmäki 6.-8.9. 1	500,00	€ 800,00	€
Tottelevaisuuskoulutus avoin syksy	-19 1	100,00	€ 500,00	€
Luento-	ja	koulutuspäivä (vrt.	JK) syksy	-19 800,00	€ 350,00	€
Jälkipäivä avoin syksy	-19 250,00	€ 100,00	€
Varaus	alueosastoille 800,00	€ xx)
YHTEENSÄ 7	700,00	€ 4	200,00	€

xx)	Alueet	yhteensä	1	250,00€;	totaalista		n.	30	%.

LISÄKSI: ns.	'erityiset	kulut'		800,00€ (mm.	osallistuminen	arvokisoihin;	osallistuminen	SATY:n	edustajana	kisoihin	(esim.	ABCD);	
tunnustuspalkinnot:		Kaikki	em.	rahastosääntöjen	mukaisesti	ja	perustuen	hallitukselle	tehtyyn	anomukseen.)

KOKONAISKUSTANNUKSET	=		5	000,00€
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PENTULISTAKRITEERIT TÄYTTÄVÄT PENTUEET:
HD HD OD ST PRA SK LT KOE NÄYT

ind F- pist.
Ei pentueita tällä hetkellä.

PENTUEET, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ KAIKKIA PENTUISTAKRITEEREJÄ:

HD HD OD ST PRA SK LT KOE NÄYT
ind F- pist.

Ei pentueita tällä hetkellä.

PENTULISTAKRITEERIT TÄYTTÄVÄT ASTUTUKSET:

HIGH VOLTAGES kennel, Katja Kelloniemi Helsinki, puh. 0400 608510, katja.kelloniemi@gmail.com, 
Heini Kelloniemi Kiiminki, puh. 040 5424569, heini.kelloniemi@oulu.fi, www.highvoltages.net, 
facebook: High  Voltages –Welsh & Airedale Terrier

HD HD OD ST PRA SK LT KOE NÄYT
ind F- pist.

i. EE MVA EE JMVA EEJV-18 EEV-18 HeW-18 V-18 B/B 103 1/1 x) F3 - - CACIB
  KATHERINA'S LAND WILL BE DONE FI25761/17 (59%)
e. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA A/A 99 0/0 ok F*) - HYV CACIB
   EEJV-14 BALTV-15 (71%) 118 p
  HIGH VOLTAGES ROCK DIVA FI33761/13

101,0 yhdistelmän ind. keskiarvo
Pentue odotetaan syntyväksi viikolla 28 x) Distichiasis

*) F > 6

BIG LADY'S kennel, Pirjo Hjelm, Kerava p. 0400-423101, 09-2910303 ,hjelm.pirjo@gmail.com, 
www.kennelbigladys.com

i. RU CH, RU JCH, RKFV, UA CH, LT CH, LV CH, EE CH,  A/A 0/0 ok F- - - CACIB
BALT CH, EEJV-17
WINDANCER NEWTON FOR SHER RKF4607570 
e. BIG LADY'S UNCUT DIAMOND FI45330/14 B/B 100 0/0 ok F2 - - VACA

(65%)
- yhdistelmän ind. keskiarvo

Pentue odotetaan syntyväksi n. viikolla 30

ASTUTUKSET, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ KAIKKIA PENTUISTAKRITEEREJÄ:

Ei astutuksia tällä hetkellä.

Lyhenteet: HD = lonkkakuvaustulos, HD ind = lonkka BLUP-indeksi, OD = kyynärpäät,
ST = silmätarkastus, PRA/F- = missä sukupolvessa tunnettu PRA:n kantaja esiintyy koiran
sukutaulussa, SK = selkäkuvaus, LT = luonnetesti, KOE = rodunomainen käyttökoe,
palveluskoirakoetulos tai metsästyskoirien jäljestämiskoetulos, NÄYT = paras näyttelytulos

x) muu silmämuutos, josta tarkemmat tiedot saa koiran omistajalta ja/tai Kennelliiton KoiraNetistä
ko. koiran tietojen kohdalta
xx) muutoksia, joista tarkemmat tiedot saa koiran omistajalta ja/tai Kennelliiton KoiraNetistä
ko. koiran tietojen kohdalta

Pentuneuvonta: Virpi Suikkanen     puh. 040 505 3118
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Pvm. Paikkakunta Ilm.pvm. Tuomari
21.7. Espoo 1.7. Tuire Okkola EPN
27.7. Kouvola 26.6./2.7. Juha Putkonen EPN
27.-28.7. Espoo 26.6./4.7. Vesa Lehtonen KR
27.-28.7. Pori 23.5./20./27.6. Veli-Pekka Kumpumäki KV
3.8. Maalahti 2.7./9.7. Elena Ruskovaara RN
3.-4.8. Kuopio 23.6./8.7. Massimiliano Mannucci, Italia KV
10.-11.8. Raisio 13.6./8./16.7. Darco Korosec, Slovenia KR
10.-11.8. Kotka 15./22./28.7. Kimmo Mustonen KV
11.8. Hausjärvi 19.7. Päivi Eerola EPN
17.8. Kajaani 26.7. Marjo Nygård RN
17.8. Kouvola 15./22.7. Jussi Liimatainen KR
17.8. Helsinki 15./22.7. Päivi Eerola EPN
18.8. Heinola 15./22.7. Hanne Laine Jensen, Tanska KR
25.8. Helsinki 5.8. Rune Fagerström EPN
31.8. Riihimäki 8./22./30.7. Suzana Verstovsek, Kroatia KR Nord
1.9. Riihimäki 8./2./30.7. Kevin Brown, Tanska KV
7.-8.9. Helsinki 2./9.8. Kaisa Metteri-Gold KR, Nord
14.-15.9. Porvoo 16.7./1./6.8. Knut Sigurd Wilberg, Norja KR
14.9. Espoo 14./21.8. Karin Bergbom EPN
15.9. Muurame 18./25.8. Pirjo Aaltonen RN
21.9. Lahti 2.9. Maija Mäkinen EPN
28.-29.9. Eckerö 16.7./27.8./3.9. Tiina Taulos KV
28.9. Kotka 6./9.9. Vesa Lehtonen EPN
29.9. Kotka 6./9.9. Maija Lehtonen EPN
26.-27.10. Seinäjoki 26.8./26./30.9. Suzana Verstovsek, Kroatia KV
27.10. Lahti 7.10. Tuula Savolainen EPN
9.11. Jyväskylä 1./15./21.10. Monica Vikner Stafberg, Ruotsi KR, Nord
10.11. Jyväskylä 1./15./21.10. Goran Karanovic, Serbia KV
7.12. Helsinki 10./31.10./11.11. Patricia Nemirovsky de Alsina, Argentiina KR Nord
7.12. Helsinki 10./31.10./11.11. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa EPN
8.12. Helsinki 10./31.10./11.11. James Byrnes, Irlanti KV
8.12. Helsinki 10./31.10./11.11. Paula Valakari EPN

Näyttelyt 2019
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MYYNTIARTIKKELIT

Vaatteet:
Shoftsell liivi 47 €, naiset 36, 38, 40, 42.

Shoftsell liivi 47 €, miehet M, L, XL
Heijastinliivi 15 €, M, XXL

Airishuppari 38 €, harmaa, S, M, XXL
Collaritakki 28 €, musta, naisten malli, S, M, L, XL

Collarihousut 25 €, musta, naisten malli, M, L
Fleece 35 €, musta M ja XXXL, viininp. XL ja XXXL

Fleeceliivi 15 €, vihreä ja sin. S ja M, pun. M
Toppi logolla 10 €, musta, M ja L

Narutoppi 5 €, t.sin. S, valk. ja musta XL
Shortsit logolla 15 €, musta, S, M. L. XL

Heijastinpipo 18 €, 7 väriä
Fleecepanta 5 €, musta, pun., v.sin.

Muut tuotteet:
Termosmuki 20 €
Airedalekirja 10 €

Hund memoarer 10 €
Reppu 10 €, harmaa
Kaulakoru musta 10 €

Hiirimatto 5 €

Hopeinen korusarja:
Koukkukorvikset 45 €
Nappikorvikset 35 €
Pyöreä pinssi 15 €

Hopeinen rintamerkki, juokseva airis 55 €
Hopeinen riipus ketjulla 50 €
Hopeinen solmioneula 50 €

Halutessasi ostaa yhdistyksen myyntiartikkeleita tai saada niistä lisätietoja,
ota yhteyttä myyntiartikkelivastaavaan mieluiten sähköpostitse

saty.myyntiartikkelit@gmail.com
(040 569 2031)

Tuotteet maksetaan yhdistyksen tilille tilausvahvistuksen jälkeen,

Nordea FI28 1829 3000 0163 87.

Tilauksiin lisätään mahdolliset postituskulut.
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