
SKL Paimennuskollegio, toimintakertomus 2018 
 

KOLLEGIO 2018 
 
Uusi kollegio valittiin marraskuusssa 2017 toimintakaudelle 2018-2020. 
 
Kollegion kokoonpano (sulkeissa läsnäolo kokouksissa) 

● Puheenjohtaja, Teija Sonni-Kautto (14/15) 
● Varapuheenjohtaja, Sari Nieminen (10/15) 
● Sihteeri, Tiina Ståhlberg (9/15) 
● Sinikka Kumpusalmi (11/15) 
● Marianne Punkki (12/15) 
● Tiina Ahonen (6/15) 
● Maija-Liisa Pasanen (12/15) 
● varajäsen, Tuija Vahlroos (nettisivut) (7/15) 
● varajäsen, Anna-Leena Laakso (2/15) 
● varajäsen, Juliska Haapanen-Kallio (11/15) 

 
Kollegion kokoukset vuonna 2018 

● 7.-14.1.2018 sähköpostikokous 
● 31.1.2018 Skype 
● 10.2.2018 Tampere 
● 27.2.2018 Skype 
● 25.4.2018 Skype 
● 11.5.2018 Skype 
● 30.5.2018 Skype 
● 27.6.2018 Skype 
● 29.8.2018 Skype 
● 5.-10.9.2018 sähköpostikokous 
● 26.9.2018 Skype 
● 20.10.2018 Hartola 
● 31.10.2018 Skype 
● 28.11.2018 Skype 
● 16.-21.12.2018 sähköpostikokous 
● Muut yhteydenpidot: sähköpostilla ja kollegion fb-ryhmän kautta. 

 

TIEDOTUS 
 

● Kennelliittoon oltu aktiivisesti yhteydessä 



● Luoto paimennuskollegiolle oma sähköpostiosoite 
● Kollegion tiedotussivuille päivitetty ajankohtaisia asioita mm. kokeet, koulutukset ja listaukset. 
● Rotuyhdistyksille lähetetty kaksi kertaa uutiskirje kollegion työstämistä ajankohtaisista asioista 
● Rotuyhdistyksille lähetetty sähköpostitse tietoa uusista koesäännöistä ja kollegion 

muutosehdotuksista sääntöihin sekä pyydetty kommentoimaan näistä 
● Sähköpostitse lähetetty tuomareille sekä koetoimitsijoille pyyntö tarkistaa yhteystietonsa ja lupa 

julkaista yhteystiedot kollegion nettisivuilla 
 

KOESÄÄNNÖT 
 

● SM-kokeiden järjestämisohjeita tarkennettu ja lähetetty hyväksyttäväksi Kennelliiton Koe- ja 
kilpailutoimikunnassa.  

● FCI paimennuskomissio saanut valmiiksi uudet säännöt Traditional Style-kokeisiin, mukaan lukien 
esikoe ja taipumustesti 

● Kollegio koosti yleisiä kommentteja sääntöihin. KOK käsiteli kommentit ja toimitti ne edelleen 
delegaatille vietäväksi FCI:n paimennuskommissioon 

● Kollegio on koostanut kansallisen poikkeamat sääntöihin ja toimittanut ne Kennelliittoon Koe-ja 
kilpailutoimikunnalle hyväksyttävksi.  

● Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt säännöt tulevaksi voimaan 1.1.2019, mutta sääntöjen 
mahdollisten kansallisten poikkeamien ja uusien sääntölisäysten käsittely on vielä kesken 

 

KOKEET 2018 
 

Paimennustaipumustestejä järjestettiin 7kpl, esikokeita 20kpl ja 1-luokkia 22kpl, 2-luokkia 24kpl sekä 3-
luokkia 30kpl. Tarkemmat tiedot löytyvät Kollegion sivuilta ja Koiranetistä. 
Kokeita järjestettiin Somerolla, Kuopiossa Vehmersalmella, Savonlinnassa Kerimäellä ja Kuopiossa 
Hiltulanlahdella. Ensimmäiset viralliset Trad.style SM-kokeet järjestettiin lokakuussa Somerolla. 
 
Kokeita järjestäneet yhdistykset:  
Rannikkopaimenet ry 
Lappalaiskoirat ry 
Islanninkoirat ry 
Suomen Collieyhdistys ry 
Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry 
Australianpaimenkoirat ry 
Unkarinpaimenkoirat ry 
Suomen Partacolliet ry 
Suomen Seurakoirayhdistys ry 
Suomen Pyreneläiset ry 
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