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LUENNOITSIJAT JA LUENNOT

Johanna Anturaniemi on maatalous- ja metsätieteiden maisteri sekä jalostusagronomi Helsingin yliopiston 

Kotieläintieteen laitokselta. Hänen väitöskirjansa käsittelee nutrigenomiikkaa eli geenien ja ravinnon yhteisvaikutuksia. 

Hän tutkii erilaisten ruokien vaikutusta ihon geenien toimintaan, veren aineenvaihduntatuotteisiin sekä veriarvoihin 

staffordshirenbullterriereillä. Anturaniemi työskentelee Eläinlääketieteellisen tiedekunnan DogRisk-tutkimusryhmässä, 

jossa hän on tehnyt erilaisia koirien kliinisiä tutkimuksia jo vuodesta 2008 lähtien. 

Rally-toko -nuoret, palveluskoiranuoret, eränuoret, somenuoret… Tule kuulemaan Kennelliiton nuorisotoiminnan uusista 

tuulista ja keräämään ideoita oman yhdistyksesi nuorisotoimintaan. Yhteisöpedagogi Nina Frantsi toimii Kennelliiton 

nuorisokoordinaattorina.

Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikka 

Johanna Anturaniemi

Mitä uutta Kennelliiton nuorisotoiminnassa? 

Nina Frantsi          

la 10–12  

la 13.30–14.30

su 14.30–15.30  

Miten yhdistyksen taloudenhoito järjestetään, ja mitä hallinnossa pitää huomioida hyvän taloudenhoidon edistämiseksi? 

Tilinpäätöksen tärkeimmät periaatteet ja kriittisimmät kohdat - mikä on suositeltavaa ja mikä ei?  Mitä ja miten taloudesta 

pitäisi raportoida yhdistyksen hallitukselle ja jäsenille? Pienenkin yhdistyksen on huomioitava verolainsäädäntöön liittyvät 

seikat mm. varainhankinnassa sekä palkkioiden ja korvausten tarjoamisessa luottamushenkilöille ja vapaaehtoistyötä 

tekeville.  Käymme läpi myös toiminnantarkastusta koskevat perusasiat. Esityksen sisältö on kohdistettu ensisijaisesti 

pienissä yhdistyksissä toimiville luottamushenkilöille ja jäsenille.

Yrjö Haukatsalo on päätoiminen KHT-tilintarkastaja ja osakas tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy:ssä. Hänellä on yli 

kahdenkymmenen vuoden kokemus alalta ja erityisesti yhdistysten kirjanpidon, tilinpäätösten ja hallinnon tarkastamisesta. 

Haukatsalo toimi myös yli kymmenen vuoden ajan Kennelliiton tilintarkastajana.

Yhdistyksen hyvä taloudenhoito 

Yrjö Haukatsalo         

la 10-12

 su 10-12

”Vakavan onnettomuuteni jälkeen vuonna 2010, olin vaikean valinnan edessä – joko luovutan, tai taistelen takaisin. 

Halusin taistella. Vuonna 2013 perustin FightBackin auttamaan myös muita päävamman saaneita – brändin, joka välittää 

toivoa, positiivista ajattelua, tahdonvoimaa ja periksiantamattomuutta kaikenlaisissa elämän tilanteissa.”

fightback.fi

Fight back - Toinen mahdollisuus 

Pekka Hyysalo

la 16–17
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Eläinlääketieteen tohtori, dosentti Anna Hielm-Björkman, Helsingin yliopisto, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen 

osasto ja Yliopistollinen eläinsairaala. Hielm-Björkman on myös DogRisk-tutkimusryhmän johtaja.

Ovatko yhdistyksenne käsittelemät henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella valmisteilla olevan 

tietosuojalain edellyttämällä tasolla? 

LL.M. & CIPP/E Emilia Aula työskentelee konsulttina PwC:llä digitaalisen turvallisuuden tiimissä. Emilia on erikoistunut 

tietosuojasääntelyyn ja erityisesti EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Emilialla on alan arvostettu CIPP/E-sertifiointi. 

Emilialla on vahvaa osaamista erilaisista asiakastöistä mm. tietosuojan tason ja hallinnan arvioinnista, 

tietosuojatietoisuuden kasvattamisesta, tietosuojakoulutuksien järjestämisestä sekä projektien fasilitoinnista. Vahvan 

tietosuojaosaamisen lisäksi Emilialla on vahva lakitekninen osaaminen ja hän kasvattaa osaamistaan jatkuvasti myös 

kyberturvallisuuden alalla. 

Mitä uutta Helsingin Yliopiston koiratutkimuksessa?  
Anna Hielm-Björkman 

EU:n tietosuoja-asetus 

Emilia Aula

la 14.30–15.30  

su 9–10

la 13.30-15.30 

su 11–12

Auli Kiminki on Kennelliiton Kaverikoiratyöryhmän ja Käyttäytymisen jalostustyöryhmän jäsen, luonnetestituomari ja 

palveluskoiraharrastaja. Hän on omistanut koiria yli 40 vuotta, ja hänellä on omakohtaista kokemusta monesta eri 

rodusta.

Koiran käyttötarkoitus ja luonne - ajatuksia jalostuksen ja koiran 
hyvinvoinnin näkökulmasta 

Auli Kiminki

la 10-11

su 9-10

Helka Heikkilä, ELT, pieneläinkirurgian kliininen opettaja, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri: Katsaus uuteen 

tutkimustietoon koiran nivelrikosta, mm. hoidot, genetiikka, altistustekijät. 

Luentojen yhteydessä Marika melamies, Agrian asiantuntijaeläinlääkäri esittelee luennoitsijan.

Koiran nivelrikko – päivitä tietosi 

Helka Heikkilä

la 13.30–14.30  

su 14.30–15.30

Anna Koroma-Mikkola toimii Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointipäällikkönä. Tehtävässään hän suunnittelee, 

koordinoi ja toteuttaa partion valtakunnallista viestintää ja markkinointia yhteistyössä nuorten vapaaehtoisten sekä 

toimihenkilöiden kanssa. 

Viestintä toiminnan tukena partiossa 

Anna Koroma-Mikkola

la 11-12

su 9-10



3

3.–4.2.2018

Heidi Korva on viestinnän osaaja, joka haluaa tehdä asiakkaistaan innostavia ja vakuuttavia viestijöitä. Hän tekee töitä 

erityisesti järjestöjen, yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa. 

Heidi Korva on tehnyt viestinnän töitä yli 15 vuoden ajan. Hän on ollut siivittämässä Reilua kauppaa suosion huipulle 

ja tehnyt töitä toimittajana maan tärkeimmissä medioissa, kuten Hesarissa, Ylen aamu-tv:ssä, Kodin Kuvalehdessä ja 

Aamulehdessä. Viestinnän ammattilaisten ProCom ry on palkinnut Heidin Vuoden viestintäammattilainen 2015 -tittelillä. 

Esa Kukkonen on Kennelliiton hallituksen jäsen ja Koiranet-ohjaustyöryhmän puheenjohtaja.

Innostava työ esiin vaikuttavalla viestinnällä 

Heidi Korva

Koiranetin kehityskaari, nykytila ja tulevaisuus 

Esa Kukkonen

su 13.30–14.30 

la 13.30-14.30

su 11–12  

FM, INFOR-viestintäpäällikkö Terhi Käkelä on strategisesti ajatteleva viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on 

tehdä 4H-nuorisotyö näkyväksi. Käkelä työskentelee 4H:ssa viestintäpäällikkönä ja tiimivastaavana. Hän on innokas 

somen käyttäjä, henkilökunnan sparraaja ja viestinnän kehittäjä ja hän on 4H:ssa mukana useissa kehittämisprojekteissa 

sekä nuorisotyön kampanjoissa. Hän on myös innostava ja kokenut viestinnän kouluttaja, joka saa erinomaista palautetta 

4H-yhdistyksiltä.

4H:n askelmerkit yhtenäiseen brändiin 

Terhi Käkelä

la 10-11

su 9-10

Kehitämme teemavuonna 2018 erilaisia sähköisiä palveluja, jotka tukevat koiraharrastusta ja koiran hyvinvointia. 

Julkaisemme vuoden aikana Omakoiran mobiiliversion, Omakoira App’in, otamme käyttöön uuden verkko-

oppimisympäristön ja uusimme Kennelliiton verkkosivut mobiilikäyttöiseen muotoon. Aloitamme myös 

jalostustietojärjestelmän kehittämisen. 

Teemavuodesta KoiraExpossa kertovat hallituksen jäsen ja teemavuoden työryhmän puheenjohtaja Kimmo Nokelainen, 

Kennelliiton viestintäpäällikkö Liisa Suoninen, toimitusjohtaja Juha Tenhunen Prettybit Oy:stä ja teemavuoden 

projektikoordinaattori Jonna Päivike Kennelliitosta. 

Kennelliiton teemavuosi 2018 – Kehittyvät verkkopalvelut koiran 
hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tukena 

Kimmo Nokelainen, Jonna Päivike, Liisa Suoninen, Juha Tenhunen

la 14.30-15.30

su 14.30-15.30
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Susanna Paavilainen on Suomen hajuerotteluyhdistyksen toiminnanjohtaja ja syöpätutkimuksen koordinaattori. Hän 

kertoo hajuerottelun koulutuksesta, käytettävistä hajuista, tutkimuksesta sekä koiralta vaadittavista ominaisuuksista.

Eräkummitoiminta keskittyy perinteisen, korkeatasoisen suomalaisen eräkulttuurin siirtämiseen jälkipolville. Päävastuu 

Eräkummitoiminnasta on Metsähallituksella. Suomen Kennelliitto on toiminnan merkittävä yhteistyökumppani. 

Luonnollisesti metsästyskoiraharrastajat ovat tärkeimmässä asemassa. Toiminta koskettaa kuitenkin useita 

koiraharrastuksen muotoja. Eräkummiksi voi ryhtyä kuka tahansa vastuullinen luonto-, kalastus- ja eräharrastaja. 

Luennolla esitellään erästelyä ja toimintamalleja perheiden ja lasten rohkaisemiseksi erästelyyn ja luonnossa liikkumiseen.

Tapio Rantanen on Metsähallituksen eräkummineuvoja ja eräkummi, jonka tehtävänä on tehdä Eräkummi-toimintaa 

Miten kotikoirasta hajututkijaksi?  
Susanna Paavilainen

Eräkummi – opas perheille luontoon 

Tapio Rantanen    

la 10–11.30  

la 11-12

su 10-11

Kirsi Sainio on FCI:n tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja ja jalostustoimikunnan jäsen sekä Kennelliiton 

jalostustieteellisen toimikunnan jäsen. Hän on myös kasvattaja, ulkomuototuomari ja yhdistysaktiivi, jolle 

koiranjalostuksen laaja kenttä on tuttua sekä Suomesta että ulkomailta. 

Kennelliiton kansainvälinen yhteistyö FCI:ssä ja PKU:ssa 

Kirsi Sainio

la 13.30-14.30

Tänä päivänä menestyvät järjestöt toimivat ketterästi. Toiminnan keskiössä ovat mielenkiintoiset ja monimuotoiset 

sisällöt, vapaaehtoistoiminta, viestintä ja vaikuttaminen. 

Miten tehdä oma asia näkyväksi ja saada ääni kuuluviin?  Marttaliiton johtava-asiantuntija, palvelumuotoilija Marjahelena 

Salonen kertoo, miten Martat ovat onnistuneet saamaan järjestön uuteen nousuun. 

Menestyvä järjestö ei jää näkymättömäksi 

Marjahelena Salonen

su 11-12

(englanniksi: Targeted Metabolomics analysis for determining metabolic changes after a high fat, low carb raw food diet 

compared to a low fat, high carb dry diet) eli Koiran seerumin aineenvaihduntatuotteiden tutkiskelu kahden erilaisen, 

mutta tyypillisen, dieetin jälkeen.

Robin Moore on orgaanisen kemian maisteriopiskelija ja DogRisk-tutkimusryhmän jäsen.

Tietoa raaka- ja kuivamuonaruokinnasta  
Robin Moore

la 13.30-14.30
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Kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario toimii yksityisenä yrittäjänä, LexLegato/tuulasario.fi. 

Maaret Tapio on koirankasvattaja ja Kennelliiton hallituksen jäsen. Hän on ollut jalostustieteellisen toimikunnan jäsen 

vuodesta 2010 lähtien. Hän on jalostustieteellisen toimikunnan neurologiatyöryhmän, jalostustarkastustyöryhmän ja 

koirien terveydenhuoltotyöryhmän puheenjohtaja. Hän on myös jalostusneuvoja ja Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n 

jäsen.

Miten kuluttajansuojalaki vaikuttaa koiran kauppa- ja 
sijoitussopimuksiin?  
Tuula Sario

Yleinen jalostusstrategia 2018-2022 rotujärjestöjen ja oman 
jalostusstrategian rakentamisen ohjaajana  
Maaret Tapio

la 10–12  

su 9–11 

la 14.30–15.30

su 14.30–15.30  

Luennolla pohditaan miksi asia on nyt ajankohtainen ja käydään läpi Koiranäyttelyn erityispiirteitä turvallisuuden 

näkökulmasta. Luennolla käydään läpi ohjeita tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Saamme ohjeita myös sääolosuhteisiin 

varautumiseen ja turvallisuuden huomioimiseen näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Pekka Teini kertoo myös tiedottamisen 

merkityksestä turvallisuuden kannalta.

Pekka Teini on liikunnanohjaaja, MAPA kouluttaja FPI (Finnish Professional Instructor) ja ulkomuototuomari. Lisätietoa: 

Tmi Pekka Teini (www.pekkateini.fi)

Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen koiranäyttelyiden
 järjestelyissä 

Pekka Teini

su 11-12  

FT Katriina Tiira on tutkija Helsingin yliopistossa.

SmartDOG-testit – uuden ajan koiran luonteen arvio 

Katriina Tiira

su 10-12  

Luennon teemoja ovat: näyttelyn anominen Omakoirassa, näyttelyjärjestelmä ja tuomaritietojen hallinta sekä 

erikoisnäyttelyiden omatoimikäyttö.

Maarika Wallenius on Kennelliiton näyttelysihteeri vuodesta 2011. 

Kennelliiton järjestelmät näyttelynjärjestäjien tukena/apuna 

Maarika Wallenius

la 14.30-15.30

su 14.30-15.30


