
SKL Paimennuskollegio, toimintakertomus 2020 
 

KOLLEGIO 2020 
 

Uusi kollegio valittiin marraskuusssa 2017 toimintakaudelle 2018-2020. 

 

Kollegion kokoonpano (sulkeissa läsnäolo kokouksissa) 

● Puheenjohtaja, Teija Sonni-Kautto (8/8) 

● Varapuheenjohtaja, Sari Nieminen (2/8) 

● Sihteeri, Tiina Ståhlberg (6/8) 

● Sinikka Kumpusalmi (3/8) 

● Marianne Punkki (7/8) 

● Tiina Ahonen (3/8) 

● Maija-Liisa Pasanen (5/8) 

● varajäsen, Tuija Vahlroos (nettisivut) (5/8) 

● varajäsen, Anna-Leena Laakso (0/8) 

● varajäsen, Juliska Haapanen-Kallio (2/8) 

 

Kollegion kokoukset vuonna 2020 

● 26.1.2020 skype 

● 23.2.2020 skype 

● 26.4.2020 skype 

● 30.8.2020 skype (ei päätösvaltainen) 

● 5.9.-11.9.2020 facebook 

● 27.9.2020 skype 

● 25.10.2020 skype 

● 15.11.2020 Lohja 

● Muut yhteydenpidot: sähköpostilla ja kollegion fb-ryhmän kautta. 

 

TIEDOTUS 
● Kennelliittoon oltu aktiivisesti yhteydessä 

● Paimennuskollegio käyttänyt aktiivisesti yhteydenpidossa paimennuskollegion sähköpostia  

● Kollegion tiedotussivuille päivitetty ajankohtaisia asioita mm. kokeet, koulutukset ja listaukset. 

 

 

SM-KOKEET 
● Paimennuskollegio on päivittänyt järjestämisohjeen ja osallistumiskriteerit vuoden 2020 SM-

kokeeseen 



● Paimennuskollegio on päivittänyt osallistumiskriteerit vuoden 2021 SM-kokeeseen 

● Paimennuskollegio on myöntänyt vuoden 2021 järjestämisoikeuden Lappalaiskoirat ry:lle. SM-koe 

järjestetään Pellossa 6.-8.8.2021. 

 

TUOMARIKOULUTUS 
● Tavoitteena oli aloittaa uuden ylituomarikoulutuksen materiaalin luominen, mutta korona – ja 

henkilöresurssit estivät asian edistämisen 

 

KOESÄÄNNÖT 
● Paimennuskollegio on ottanut kantaa taipumustestin ja esikokeen/koeluokkien 

suoritusjärjestykseen. Paimennuskollegion kannan mukaan taipumustestiä ei voi suorittaa enää 

esikokeen suorittamisen jälkeen. 

 

KENNELLIITON KÄSITTELYYN LÄHETETYT ASIAT 
● Koe – ja kilpailutoimikunnan käyttöön on lähetetty SM- järjestämisohjeen muutosehdotus ja 

kollegion toimintaohjeen päivitys (ei oleellisia muutoksia sisältöön), mutta asiat eivät ole edenneet 

toistaiseksi Kennelliiton lakon vuoksi: 

KOLLEGION VALINTAKOKOUS 
● Paimennuskollegio organisoi paimennuskollegion valintakokouksen Lohjan ABC:lla 15.12.2020. 

Kokouksessa valittiin uusi paimennuskollegio kaudelle 2021-2023. 

 

PAIMENNUSKOKEET 

● Paimennustaipumustestejä järjestettiin 13kpl, esikokeita 24kpl ja 1-luokkia 25kpl, 2-luokkia 24kpl 

sekä 3-luokkia 25kpl. Tarkemmat tiedot löytyvät Kollegion sivuilta ja Koiranetistä. 

● Kokeita järjestettiin Somerolla, Kuopiossa Vehmersalmella, Savonlinnassa Kerimäellä, Oulaisissa ja 

Pellossa.  

● Viralliset Trad.style SM-kokeet järjestettiin elokuussa Kuopiossa Vehmersalmella. 

 

Kokeita järjestäneet yhdistykset:  

Rannikkopaimenet ry 

Lappalaiskoirat ry 

Islanninkoirat ry 

Suomen Collieyhdistys ry 

Australianpaimenkoirat ry 

Suomen Seurakoirayhdistys ry 

Suomen Beauceron ry 

Jokilaakson Paimenet ry 

 

 

 


