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KOKEIDEN JA NÄYTTELYIDEN TALOUDELLINEN TUKEMINEN 
AVUSTUKSET SM TAI VASTAAVIIN KOKEISIIN OSALLISTUVILLE KOIRILLE   

TUET KOKEIDEN JÄRJESTÄJILLE 

SM – kokeiden valintakokeet tai niitä vastaavat kokeet 
Kotimaiset rodut AJOK, LINT, HIRV, KEAJ                                   300 € 
muut viralliset SM-kokeiden valintakokeet          300 € 
Muista SKL:n virallisista SM-kokeiden valintakokeiden, sekä Maaotteluiden avustamisesta päättää 
kennelpiirin hallitus erillispäätöksellä.  

SM-kokeet 
Kotimaiset rodut AJOK, LINT, HIRV, KEAJ  yksipäiväiset          500 € 
Kotimaiset rodut AJOK., LINT, HIRV, KEAJ kaksipäiväiset         700 € 
Muut SKL:n viralliset metsästyskoirien SM-kokeet          500 € 
Muista SKL:n virallisista SM-kokeiden avustamisesta päättää kennelpiirin hallitus erillispäätöksellä. 

PIIRINMESTARUUS KOKEET 
 yksipäiväiset kokeet           200 € 
 kaksipäiväiset kokeet           400 € 
 Metsästys ja ym.  koirien yleiset kokeet 
     HIRV, AJOK, KEAJ, LINT, SPA, NOME B, NOU, ja vastaavat        100 € 

 Avustusten piiriin ei kuulu: kokokauden kokeet.  
  
TUET NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄLLE 
 kaikkien rotujen näyttelyt alle 2000 koiraa                             2500 € 
 kaikkien rotujen näyttely    yli  2000 koiraa                             1800 € 

ryhmä näyttelyt                                 600 € 
Ketkä järjestävät vuosittain näyttelyn, niin niille maksetaan vain ½ tukisummasta  

 

AVUSTUKSET SM- KOKEIDEN LOHKOKARSINTAAN  

SM – lohkojen karsintakokeisiin enintään kolmen koiran osanottomaksu                                              
 
Ajavien koirien Eurooppa -CUP 

Avustus kokeeseen osallistujalle          300 € 
Jos koe on Suomessa, maksetaan koetta vastaava osanottomaksu 

Euroopan Mestaruus, Pohjoismaiden Mestaruus sekä Maailmanmestaruus kokeet ja kilpailut 
 avustus kokeeseen osallistujalle          300 € 
 kokeen ollessa Suomessa, maksetaan koetta vastaava osanottomaksu 
Matkakorvaukset 

Kennelpiiri ei avusta matkakorvauksissa eikä myönnä matka – avustuksia. 
  
 
 
 
 
  
 

kokkolam
Tarralappu
Vuosikokouksessa 1.8.2021 päätetty, ettei näyttelyitä tueta vuonna 2021.
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Erillispäätöksin myönnettävät avustukset 
 
 Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta jäsenyhdistyksilleen 
 harrastustoimintaa tukevien tapahtumien järjestelyjen sekä harrastusmahdollisuuksien 
 kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien hankintoihin. Hakemus tulee toimittaa 
 kennelpiirille pääsääntöisesti ennen tapahtuman ja hankinnan toteutumista. 
 Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat seikat yksilöidysti tarvittaessa liitteineen. 
 
Tapahtumat: 
 

• Tapahtuman nimi 
• Järjestäjä / hakija yhteystietoineen 
• Tapahtuma -aika 
• Tapahtumapaikka 
• Tapahtuman taustatiedot, (osallistuja, määrät, kohderyhmät yms.) 
• Toimintakertomus, taustatietojen toiminnasta, aktiivisuus 

 
Hankinnat: 
 

• Hakija yhteystietoineen 
• Hankinnan kohde 
• Hankinnan kohteen tiedot, ( merkki, malli, hinta ym. ) 
• Talousarvio, josta ilmenee muut avustukset 
• Käyttöaste 
• Hankinnan tarve, perustelut 
• Toimintakertomus, taustatietoja toiminnasta, aktiivisuus 

 
 
 
 
 
Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa   14.  02. 2019 
Voimassa takautuvasti  1.1.2019 alkaen  toistaiseksi. 
 
 




