
 

KOEKALENTERI 2017  päivitetty 8.9. (muutokset mahdollisia) 
 

KENTTÄKOKEET 
 
3.9. Ilmajoki  NUO KOE PERUTTU! KKK-HHS ry 
Tuomari Juha Ronkainen  
Ilmoittautuminen 20.8.2017 

Osanottomaksu 30,00€, Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH Viite 3091142 

Jarkko Mannersuo 
044-282 7925 
jarkko.mannersuo@netikka.fi 

9.9. Ilmajoki NUO, AVO, nouto KOE PERUTTU! Keski-Suomen kanakoiraharrastajat ry 
Tuomari Markku Juuti Max. 12 koiraa 
Ilmoittautuminen 4.9.2017 mennessä 

Maksut: KAKE: NUO 45 €, AVO 45 €. Halukkaille 
noutotesti 5 €. Maksu paikan päällä. 

Jyrki Toljander 0400 915 529 
jyrki.toljander@pp.inet.fi 
Kokoontuminen klo 8.00 Kylkisalon Ms 
talolla Lauttajärventie 26, 60800 Ilmajoki 

(10.9.) Jurva 15.10. NUO, AVO SIIRRETTY 15.10. Jurvan Metsästysseura ry 
Tuomari Birgitta Vuorela  Yksi ryhmä 
Ilmoittautuminen 17.4.-31.8.2017 Avo 40€ Nuo 30€ eräp. 

31.8.2017 Tilille FI35 4730 0010 2909 47 
POPFFI22 

Hannu Laitala 0400-862 408 
hannu.laitala@netikka.fi 
Kokoontuminen Laitala Oy:n kahvio 
Teuvantie 6. 66300 Jurva 

16.9. Lapua NUO, AVO, nouto SIIRRETTY 5.11. KKK-HHS ry 
Tuomari Pekka Mäenpää Varmista koepaikka ennen 

ilmoittautumista. 
Ilmoittautuminen 2.-3.9. Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 1691117 

Timo Laaksonen 0400-761149 
timo.laaksonen@tlp.fi Kokoontuminen 
klo 8.00 ABC Lapua Latojantie 9, 62100 
Lapua 

17.9. Lapua VOI KOE PERUTTU! KKK-HHS ry 
Tuomari Tero Laaksonen  
Ilmoittautuminen 3.9.2017 

Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH 
Viite 179180 

Matti Bäcklund 0400-860 494 
matti.backlund@gmail.com 
Kokoontuminen klo 8.00 ABC Lapua 
Latojantie 9, 62100 Lapua 

23.9. Lapua NUO, AVO Lakeuden Kennelkerho ry 
Tuomari Juha Kojonen Raj. osanotto Max. yksi ryhmä  
Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä. AVO 40 €, NUO 35 €  

Tilille FI68 1095 3000 1110 94 NDEAFIHH 
Antti Keskikangas 050-4437 388 
antti.keskikangas@netikka.fi 
Kokoontuminen ABC klo 8.00 

24.9. Lapua VOI Lakeuden Kennelkerho ry 
Tuomari Esa Lahdensuo  
Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä. Osanottomaksu 

40,00€, Tilille FI68 1095 3000 1110 94 
NDEAFIHH 

Antti Keskikangas 050-4437 388 
antti.keskikangas@netikka.fi 
Kokoontuminen ABC klo 8.00 

27.9. Ilmajoki NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Pekka Soini  
Ilmoittautuminen 13.9. Osanottomaksu Avo 35 € viite 27091115 , 

Nuo 30€ viite 27091144 Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH 

Jarkko Mannersuo 
jarkko.mannersuo@netikka.fi 
Kokoontuminen koepäivän aamuna ABC- 
Ilmajoki Kauppatie 15 klo 8.00 

28.9. Lapua  VOI  KKK-HHS ry 
Tuomari  Kari Tuikkala  
Ilmoittautuminen 14.9.2017 

Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH Viite 2809186 

Hannu Laitala 0400-862 408 
hannu.laitala@netikka.fi 
Kokoontuminen Lapuan ABC klo 8.00 
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5.10. Lapua VOI KV KKK-HHS ry 
Tuomari Mikael Grahn  
Ilmoittautuminen 24.9.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 

2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 5101658 

Jari Karppinen Tallitie 2C 9024 OULU 
puh. +358505593615jari.karppinen 
@fi.ey.com Kok. ABC Lapua klo  8.00 

7.10. Joroinen NUO, AVO, nouto Keski-Savon Kanakoirakerho ry 
Tuomari Tapio Ranta Pauli Tanin kilpailu. Max. 8 koiraa 
Ilmoittautuminen 28.9.2017 mennessä 

Osanottomaksu 70,00€, Tilille FI20 5500 3920 
1928 28 OKOYFIHH 

Jorma Repo Viittakuja 3 78500 VARKAUS 
 044 5387147 
jorma.sakari.repo@gmail.com 
Kok. klo 9 Hoviniemen tulipaikalla 
Kerisalonsaaressa. Navi-osoite: Joroinen/ 
Kerisalonsaarentie 615. Metsäeväät 
mukaan. 

14.10. Kouvola NUO, AVO, VOI, nouto Kouvolan Kanakoirakerho ry 
Tuomari  Lars Thulin, Ruotsi  
Ilmoittautuminen 1.-12.10. Osanottomaksu 70 €, noutotesti 10 € Aki Turkia 

aki.turkia@outlook.com 040-837 8059 
15.10. Kouvola NUO, AVO, VOI, nouto Kouvolan Kanakoirakerho ry 
Tuomari Henrik Standertskjöld-Nordenstam  
Ilmoittautuminen 1.-13.10. Osanottomaksu 70,00 €, noutotesti 10 

€ 
Sari Turkia  
sari.turkia@outlook.com 0400-751 436 

21.10. Kauhajoki NUO, AVO Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry 
Tuomari Matti Juuti Piirinmestaruus , vain piirin alueen 

koirille. 
Ilmoittautuminen 7.10.2017 Kilpailuun voivat osallistua myös 

Voi-luokan koirat 
Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI12 4913 1420 
0066 74 

Hannu Laitala 
0400-862 408 
hannu.laitala@netikka.fi 
Kokoontuminen Honkamajalla 8.00 

20.10. Kurikka NUO, AVO (MRP-CUP) Kurikan Metsästysseura ry 
Tuomari Ari Mäkelä  
Ilmoittautuminen 15.9.-15.10.2017 Osallistumismaksu AVO 50 € 

NUO 40 €, maksetaan sen jälkeen kun järjestäjä 
vahvistaa, että ryhmissä on tilaa.Tilille FI18 1789 
3000 0079 54 NDEAFIHH MRP Risberg Oy 

Birgitta Vuorela  
Mäkikuja 6, 62200 Kauhava 
puh. 040 548 0969 
birgitta.vuorela@gmail.com 

21.10. Kurikka VOI (MRP-CUP)  Kurikan Metsästysseura ry 
Tuomari Ari Mäkelä  
Ilmoittautuminen 15.9.-15.10.2017 

Osanottomaksu 50,00€, Tilille FI18 1789 3000 
0079 54 NDEAFIHH MRP Risberg Oy 

Birgitta Vuorela Mäkikuja 6, 62200 
Kauhava 040-548 0969 
birgitta.vuorela@gmail.com 

21.10. Pornainen NUO, AVO Metsästysseura Turha Toivo ry 
Tuomari Klaus Ekman Rajoitettu osanotto 
Ilmoittautuminen 15.10. mennessä. Osanottomaksu 50,00€ 

maksetaan koepaikalla 
Klaus Ekman Tied- ja ilm. tekstiviestillä 
0400 463943 tai 
klaus.ekman@hotmail.com 

21.-22.10. Tyrnävä NUO, AVO Pohjois-Pohjanmaan kanakoiraharr. 
Tuomari Markku Hakuli Yksi koeryhmä/pvä 
Ilmoittautuminen 25.9.-15.10.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille 

FI85 4600 0010 6200 09 ITELFIHH. Kuittiin viesti 
”kake koe ja päivä”. 

Peppi Karppinen Tallitie 2 C 90240 Oulu 
peppi.karppinen@oulu.fi 
Kok. Tupoksen ABC klo 8.00 

22.10. Pornainen NUO, AVO Matsästysseura Turha Toivo ry 
Tuomari Klaus Ekman Uudenmaan kennelpiirin mestaruuskoe. 

Etusija kennelpiirin koirilla. 
Ilmoittautuminen 15.10. mennessä. Osanottomaksu 50,00€ 

maksetaan koepaikalla 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
tekstiviestillä +358 400 463943 tai 
klaus.ekman@hotmail.com 
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22.10. Lapua 
(Haapakoski) 

NUO, AVO Haapakosken Metsästäjät ry 

Tuomari Kari Tuikkala Max. yksi ryhmä/12 koiraa 
Ilmoittautuminen Osallistumismaksu 40€ maksetaan paikan päällä. 

Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 1ryhmä/12 
koiraa. Varmista koepaikka puhelimitse ennen 
ilmoittautumista. 

Matti Bäcklund 0400-860 494 
matti.backlund@gmail.com 

28.10. Lapua NUO, AVO KKK-HHS ry 
Tuomari Ari Mäkelä  
Ilmoittautuminen 7.10.2017 Osanottomaksu AVO 35,00 € NUO 30 

€ viite 28101114 tilille FI23 2001 1800 0021 34 
NDEAFIHH 

Antti Keskikangas 050-443 7388 
antti.keskikangas@netikka.fi 
Kokoontuminen ABC Lapua klo 8.00 

29.10. Vimpeli NUO, AVO (LADYT LAKIALLA) KKK-HHS ry 
Tuomari Birgitta Vuorela Rajoitettu osanotto naisohjaajille, myös 

VOI-luokan koirat 
Ilmoittautuminen 15.10.2017 

Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH 
Viite 28101114 

Marikki Forell 
040-779 2259 
marikki.forell@gmail.com 
Kokoontuminen klo 8.00 Itäkylän kylätalo 
718, Lappajärvi 

4.11. Pornainen NUO, AVO Metsästysseura Turha Toivo ry 
Tuomari Klaus Ekman Rajoitettu osanotto 
Ilmoittautuminen 25.10. mennessä. Osanottomaksu 50,00€ 

maksetaan koepaikalla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
tekstiviestillä +358 400 463943 tai 
sähköpostilla klaus.ekman@hotmail.com 

5.11. Tyrnävä NUO, AVO Pohjois-Pohjanmaan kanakoiraharr. 
Tuomari Markku Hakuli Ensisijassa Lapin ja Oulun kerhojen kisaan 

osallistuvat koirat. 
Ilmoittautuminen 23.-31.10.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille 

FI85 4600 0010 6200 09 ITELFIHH 
Jari-Pekka Ruokojärvi 
Niskalenkki 3 G 7 90830 HAUKIPUDAS 
040 547 5442 jari.ruokojarvi@ksbr.fi 

18.11. Askola NUO, AVO Askolan Metsästysyhdistys ry 
Tuomari Antti Korhonen Yksi koeryhmä 
Ilmoittautuminen 1.11.2017 mennessä 

Osanottomaksu 50,00€ maksetaan paikan päällä. 
Antti Korhonen 040-725 3148 
apo.korhonen@gmail.com 

18.11. Ilmajoki NUO, AVO Ilmajoen Metsästysseura ry 
Tuomari Ari Mäkelä Max 8 koiraa 
Ilmoittautuminen Vain maksetut ja kirj. ilm. huom. Maksut: NUO 

30€, AVO 50€. Maksu tilille: FI29 5071 0040 0123 
15, Kanakoirajaosto. Varmista koepaikka ennen 
ilmoittautumista. 

Jarkko Mannersuo 
Majavantaival 10, 60200 SEINÄJOKI 
puh. 0442827925 
jarkko.mannersuo@netikka.fi 

25.11. Seinäjoki NUO, AVO,VOI KKK-HHS ry 
Tuomari   
Ilmoittautuminen Osanottomaksut VOI, AVO 40€ (+25€) viite 

28101114, Nuo 30€ (+25€ lintumaksu, 
palautetaan, jollei mahdollisuutta linnuille. 
Poissulkeva virhe poistaa lintumaksun 
palautuksen) viite 28101114 tilille FI23 2001 
1800 0021 34 

Timo Laaksonen 
timo.laaksonen@tlp.fi 
0400-761149 

26.11. Seinäjoki NUO, AVO, VOI KKK-HHS ry 
Tuomari Antti Korhonen  
Ilmoittautuminen Osanottomaksut VOI, AVO 40€ (+25€) viite 

28101114, Nuo 30€ (+25€ lintumaksu, 
palautetaan, jollei mahdollisuutta linnuille. 
Poissulkeva virhe poistaa lintumaksun 

Timo Laaksonen 
timo.laaksonen@tlp.fi 
0400-761149 

 



 

palautuksen) viite 28101114 tilille FI23 2001 
1800 0021 34 
 

6.1.2018 Ilmajoki NUO, AVO  Ilmajoen Metsästysseura 
Tuomari Birgitta Vuorela Max. 8 koiraa/ryhmä 
Ilmoittautuminen Vain maksetut ja kirj. ilm. huom. Maksut: NUO 

30€, AVO 50€. Maksu tilille: FI29 5071 0040 0123 
15, Kanakoirajaosto. Varmista koepaikka ennen 
ilmoittautumista. 

Jarkko Mannersuo 
Majavantaival 10, 60200 SEINÄJOKI 
puh. 0442827925 
jarkko.mannersuo@netikka.fi 

 

 
METSÄKOKEET 
 
26.8. Sotkamo NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Kari Tuikkala 1 ryhmä, etusijalla irlanninsetterit 
Ilmoittautuminen Osanottomaksut: Nuo 35, Avo 40. Noutotesti 5 € 

viestikenttään Is- jaos metsäkoe. Viitenumerot: 
Nuo 2084134 Avo 2084105. Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH 

Virpi Sarparanta 
puh. 040 7615719 
virpi.sarparanta@gmail.com 

27.8. Sotkamo NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Markku Hakuli 1 ryhmä, etusijalla Irlanninsetterit. 
Ilmoittautuminen 25.8.2017 mennessä Osanottomaksut: Nuo 35 € 

viite 2084134, Avo 40 € viite 2084105. Noutotesti 
5 €, viestikenttään Is-jaos metsäkoe tilille FI23 
2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 

VIRPI SARPARANTA 
puh. 040 7615719 
virpi.sarparanta@gmail.com 
Kok. klo 8 Sokos Hotel Vuokatti 

2.9. Inari NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari  Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. 

Koiramäärää koskeva rajoitus: Avo ja 
nuo max 2 ryhmää 6 koiraa/ryhmä. 

Ilmoittautuminen 5.6.-23.8.2017  
Osanottomaksu AVO 40,00€, NUO 35 €  
Tilille FI90 5641 8720 0117 97 

Marko Stålnacke, Taimelantie 17 96400 
Rovaniemi puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

3.9. Inari NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys 
Tuomari  Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. 

Avo ja nuo max 2 ryhmää 6 
koiraa/ryhmä 

Ilmoittautuminen 5.6.-23.8.2017 
Osanottomaksu AVO 40,00€, NUO 35 € Tilille FI90 
5641 8720 0117 97 

Marko Stålnacke Taimelantie 17 96400 
Rovaniemi puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

2.9. Kajaani  NUO, AVO, nouto KKK-KKS ry 
Tuomari Antti Korhonen Rajoitus max kaksi ryhmää 
Ilmoittautuminen 15.8.2017 Osanottomaksu AVO NUO 40,00€, 

nouto 10 € Tilille FI23 2001 1800 0021 34 
NDEAFIHH Viite 28081137 

Kari Tuikkala Avaintie17, 87700 Kajaani 
puh. 050 344 4005 tuikku@tutka.net 
Kok. Kajaanin ABC:llä klo 8.00 

3.9. Kajaani NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Matti Juuti Max 2 ryhmää. 
Ilmoittautuminen Nuo 40 € viite 27081138 Avo 40€ viite 27081109 

Tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
KARI TUIKKALA puh. 050 344 4005 
tuikku@tutka.net 

9.9. Kajaani NUO, AVO  KKK-HHS ry 
Tuomari Kari Tuikkala  
Ilmoittautuminen 26.8. Osanottomaksu NUO 35 €, viite 10091135 , 

AVO 40 € viite 10091106 Tilille FI23 2001 1800 
0021 34 NDEAFIHH 

Kari Tuikkala 
puh. 050 344 4005 
tuikku@tutka.net 

10.9. Kajaani VOI KKK-HHS ry 
Tuomari  Juha Ronkainen Koe on tarvittaessa karsinta Metsien 

 



 

Mestari-kilpailuun 
Ilmoittautuminen 26.8.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 1009178 
Kari Tuikkala puh. 050 344 4005 
tuikku@tutka.net 

16.9. Kauhajoki NUO, AVO, VOI, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari  Harri Heino Gordoninsettereiden epävirallinen 

metsämestaruuskoe 
Ilmoittautuminen 28.8.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 1310362 
Harri Ala-Kotila, Pirttilahdentie 8, 35820 
Mänttä harri.alakotila@gmail.com 

16.9. Kuusamo NUO, AVO, VOI, nouto Kuusamon Metsästys- ja kalastusseura 
Tuomari Markku Hakuli Yksi ryhmä 
Ilmoittautuminen 1.8.-16.9.2017 Osanottomaksu 45,00€. Tilinumero 

koetoimitsijalta. Noutotestiin oma lintu. 
Jaakko Sakari Lehto Tolpanniementie 6 
93600 Kuusamo 0406604095 
laihola.jaakko@gmail.com 

17.9. Kauhajoki NUO, AVO, VOI, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Harri Heino Gordoninsettereiden epävirallinen 

metsämestaruuskoe 
Ilmoittautuminen 28.8.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH 
Harri Ala-Kotila, Pirttilahdentie 8. 35280 
Mänttä, harri.alakotila@gmail.com 

17.9. Kuusamo NUO, AVO, VOI, nouto Kuusamon Metsästys- ja kalastusseura 
Tuomari  Markku Hakuli Yksi ryhmä 
Ilmoittautuminen 1.8.-17.9.2017 Osanottomaksu 45,00€ Tilinumero 

koetoimitsijalta. Noutotestiin oma lintu 
Jaakko Sakari Lehto Tolpanniementie 6 
93600 Kuusamo 0406604095 
laihola.jaakko@gmail.com 

22.9. Ilmajoki NUO, AVO  KOE PERUTTU!  Ilmajoen Metsästysseura ry 
Tuomari  Rajoitettu osanotto 
Ilmoittautuminen 15.9.2017 mennessä. Osanottomaksu 40,00€. Vain 

maksetut ja kirj. ilm. huom. Maksu tilille FI29 5071 
0040 0123 15, Kanakoirajaosto. Kuitti mukaan. 
Varmista koepaikka puh. ennen ilmoittautumista. 

Jarkko Mannersuo 
Majavantaival 10, 60200 Seinäjoki 
puh. 0442827925 
jarkko.mannersuo@netikka.fi 

28.9. Kauhajoki  AVO Kauhajoen Metsästysseura ry 
Tuomari Antti Korhonen Max. 5 koiraa 
Ilmoittautuminen 20.9.2017 mennessä. Osanottomaksu 35,00€. 

Maksu suoritetaan koepaikalla. 
Juhani Toivakka 
puh. 0400 207 797 
juhani.toivakka@hotmail.com 

8.10. Enontekiö NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari  Pointtereiden metsämestaruus, myös 

VOI-koirat voivat osallistua. 
Ilmoittautuminen 26.9.2017 Osanottomaksu AVO, VOI 35,00€, NUO 

30 € tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 
8105583 

Marko Stålnacke 
puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

21.10. Inari NUO, AVO, VOI, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Markku Hakuli Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. 

AVO NUO max 2 ryhmää 6 koiraa/ryhmä 
Ilmoittautuminen 5.6.-11.10.2017 Osanottomaksu AVO 40,00€, NUO 

35 €  
Tilille FI90 5641 8720 0117 97 

Marko Stålnacke Taimelantie 17 
 96400 Rovaniemi puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

22.10. Inari NUO, AVO, VOI, nouto  Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Markku Hakuli Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. 

AVO NUO max 2 ryhmää 6 koiraa/ryhmä 
Ilmoittautuminen 5.6.-11.10.2017 Osanottomaksu AVO 40,00€, NUO 

35 €  
Tilille FI90 5641 8720 0117 97 

Marko Stålnacke Taimelantie 17 96400 
Rovaniemi puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

 

 
 

 



 

TUNTURIKOKEET 
 
21.9. Utsjoki  VOI KKK-HHS ry 
Tuomari Kari Tuikkala Koe on myös Pohjois-Pohjanmaan 

kennelpiirin PM 
Ilmoittautuminen 7.9.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 2109190 

Marko Stålnacke puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 
klo 8.00 Utsjoki Camping  

21.9. Utsjoki NUO, AVO, nouto Tyäret tunturissa-kisa Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Pekka Soini Vain naisille. 1 ryhmä max 10 koiraa. 

Myös VOI-koirat 
Ilmoittautuminen 5.6.-14.9.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille Fi90 

5641 8720 0117 97 
Marko Stålnacke Taimelantie 17 96400 
Rovaniemi puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

22.9.Utsjoki NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Kari Tuikkala  
Ilmoittautuminen 8.9.2017 Avo 35€ viite 22091123 Nuo 30€ viite 

22091152 Tilille FI23 2001 1800 0021 34 
NDEAFIHH 

PETRI TÖRRÖNEN puh. 0407322083 
petri.torronen@mail.suomi.net 
Camping Lapinkylä Utsjoki klo 8 

24.9. 2017 NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry 
Tuomari Ilkka Korhonen  
Ilmoittautuminen 10.9. Viitteet Avo 35€ viite 24091121, Nuo 30€ 

viite 24091150 Tilille FI23 2001 1800 0021 34 
NDEAFIHH 

Petri Törrönen puh. 0407322083 
petri.torronen@mail.suomi.net 
Klo 8 Camping Lapinkylä 

14.10. Utsjoki KV-VOI Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Kari Tuikkala Lapin Kennelpiirin PM-koe 
Ilmoittautuminen 1.7.-6.10.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille FI90 

5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 
Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

14.10. NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Tero Laaksonen  
Ilmoittautuminen 5.6.-6.10.2017 

Osanottomaksu AVO 40,00€,NUO 35 € Tilille FI90 
5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 

Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

15.10. Utsjoki NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari  Ilkka Korhonen  
Ilmoittautuminen 5.6.-6.10.2017  

Osanottomaksu AVO 40,00€, NUO 35 €  
Tilille FI90 5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 

Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

10.3.2018 Utsjoki NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari  max 2 ryhmää 12 koiraa/ryhmä 

Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä 
Ilmoittautuminen 1.1.-2.3.2018Osanottomaksu 40,00€, Tilille FI90 

5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 
Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

11.3. 2018 Utsjoki NUO, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari  max 2 ryhmää 12 koiraa/ryhmä 

Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä 
Ilmoittautuminen 1.1.-2.3.2018 Osanottomaksu 40,00€, Tilille FI90 

5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 
Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

24.3.2018 Utsjoki NUO, AVO, VOI, nouto Lapin kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Pekka Soini Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä 
Ilmoittautuminen 1.1.-16.3.2018 Osanottomaksu 40,00€,NUO 35 € 

Tilille FI90 5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 
Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 
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25.3.2018 Utsjoki Nuo, AVO, nouto Lapin Kanakoirayhdistys ry 
Tuomari Pekka Soini Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä. 

Koiramäärää koskeva rajoitus: Max 2 
ryhmää. 

Ilmoittautuminen 1.1.-16.3.2018 Osanottomaksu 40,00€,NUO 35 € 
Tilille FI90 5641 8720 0117 97 OKOYFIHH 

Jarmo Helander Ailigaslammentie 28 
99980 Utsjoki puh. 0400894319 
jame@jamenera.com 

 

 
ROTUKILPAILUT 
 
7.10. Enontekiö DIARMID CUP NUO, AVO, nouto KKK-HHS ry / pointterijaos 
Tuomari  Pointtereille, myös VOI-koirat 
Ilmoittautuminen 26.9.2017 Osanottomaksut Avo, Voi 35 €, Nuo 30€ 

Tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 
7105380 

Marko Stålnacke 
puh. 0407522570 
stole_74@hotmail.com 

6.10. Lapua 7.10. ES OPEN NUO, AVO SIIRRETTY 7.10. KKK-HHS ry /es-jaos 
Tuomari Harri Huhtala Vain englanninsettereille, karsinta 

sunnuntain finaaliin, myös VOI-koirat 
Ilmoittautuminen 22.9.2017 Osanottomaksu AVO 35,00€, muut 30 € 

tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 
6102355 

Antti Korhonen 
puh. 040 725 3148 
apo.korhonen@gmail.com 

8.10. Lapua ES OPEN NUO, AVO  KKK-HHS ry / es-jaos 
Tuomari Birgitta Vuorela Finaalikoirat 
Ilmoittautuminen 7.10.2017 

 
Antti Korhonen puh. 040 725 3148 
apo.korhonen@gmail.com 

14.10. Kauhajoki IRISH TRIAL NUO, AVO  KKK-HHS ry / is-jaos 
Tuomari Yt Harri Heino, Juha Rutanen Irlanninsettereille, myös voittajaluokan 

koirat voivat osallistua sekä koirat ilman 
näyttelytulosta. Karsinta. 

Ilmoittautuminen 6.10.2017 mennessä 
Osanottomaksu AVO 35,00€, muut 30 € tilille FI23 
2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 14104374 

Virpi Sarparanta  
puh. 040 7615719 
virpi.sarparanta@gmail.com 
Kainaston Honkamaja klo 8.00 

15.10. Kauhajoki IRISH TRIAL NUO, AVO  KKK-HHS ry / IS-jaos 
Tuomari Harri Heino Finaalikoirat 
 15.10.2017 mennessä 

Osanottomaksu 35,00€ 
JYRKI TOLJANDER puh. 0400 915 529 
jyrki.toljander@pp.inet.fi 
Kainaston Honkamaja klo 8.00 

14.10. Kauhava  GORDON RACE NUO, AVO, nouto  KKK-HHS / Gs-jaos 
Tuomari  Osallistumisoikeus gordoninsettereillä, 

myös voittajaluokan koirat voivat 
osallistua. 

Ilmoittautuminen 30.9.2017 Os. maksut Nuo 30€, AVO / VOI 40€ 
Tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH Viite 
14103362 

Jasu Sinkkonen 
040-519 8819 
kers_jj@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

ERIKOISKOKEET 
 
11.9. Kajaani METSIEN MESTARI VOI KKK-KKS ry 
Tuomari Markku Hakuli   
Ilmoittautuminen 10.9.2017 Osanottomaksu 40,00€, Tilille FI23 2001 

1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 12091230 

Kari Tuikkala 
puh. 050 344 4005 
tuikku@tutka.net 

29.9. Lapua  KULTAMALJA NUO KKK-HHs ry 
Tuomari Harri Heino Vuonna 2016 syntyneille ja 

ennakkoilmoitetuille settereille ja 
pointtereille Kilpailussa valitaan koirat 
1.10 järjestettävään Kultamalja-kilpailun 
finaaliin. 

Ilmoittautuminen 20.8.-9.9.2017 Osanottomaksu 20,00€, Tilille FI23 
2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 2909138 

Sirpa Tapper 
Emännänkuja 8 
11710 Riihimäki 

Kokoontuminen Poutun koululla. klo 7.30 os. Poutuntie 239 62100 Lapua. Kultamalja-kilpailun ohjeet ja osallistujat on 
luettavissa lähemmin osoitteesta www.kanakoirakerho.fi 
30.9. Lapua  DERBY AVO KKK-HHS ry 
Tuomari Tero Laaksonen Kilpailu on karsinta 1.10. olevaan 

finaaliin. Vuonna 2015 syntyneille 
settereille ja pointtereille. 

Ilmoittautuminen 20.8.-9.9.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 
2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 3009147 

Sirpa Tapper 
Emännänkuja 8 
11710 Riihimäki 

Kokoontuminen Poutun koululla. klo 7.30 os. Poutuntie 239 62100. www.kanakoirakerho.fi 
1.10. Lapua KULTAMALJAFINAALI KKK-HHS RY 
Tuomari Juha Kojonen Osallistumisoikeus 29.9 karsinnassa 

valituilla koirilla. 
1.10. Lapua  DERBYFINAALI KKK-HHS ry 
Tuomari Matti Juuti Karsinnassa 30.9. valituille koirille 
23.9. Utsjoki KENTTIEN VOITTAJA  KKK-HHS ry 
Tuomari Ari Jaatinen  
Ilmoittautuminen 3.-10.9.2017 Osanottomaksu 35,00€, Tilille FI23 

2001 1800 0021 34 NDEAFIHH 
Viite 2309165 

Ilkka Korhonen Pailakantie 17, 99800 
Ivalo ilkka.korhonen@iki.fi 
Klo 8.00 Camping Lapinkylä Utsjoki 

13.10. Lapua ELIT  KKK-HHS ry 
 
 
Tuomari 

Ilpo Inkiläinen Vain pistelaskun mukaan valituille, 
suomalaisten omistuksessa oleville 
kanakoirille. Pisteet lasketaan KaKe 
17.9, 28.9, 5.10 ja KaTu 21.9 ja Kenttien 
Voittaja 23.9 

Ilmoittautuminen Kutsukilpailu Antti Keskikangas 
Mäentie 45, 62150 Rintakangas 
050-443 7388 
antti.keskikangas@netikka.fi 

 

 


