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KENNELPIIRIN ALUEKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS

Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen hyväksymä 14.12.2006
Aluekouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.1.2007.

1. Aluekouluttajan asema

Aluekouluttaja on kennelpiirin esittämä ja Suomen Kennelliitto ry:n, jäljempänä Kennelliitto, 
tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään liiton edustaja ja luottamushenkilö.

Aluekouluttaja suorittaa kennelharrastukseen kuuluvaa koulutus- ja valistustoimintaa 
Kennelliiton ja kennelpiirien toimeksiannosta tai pyynnöstä kennelpiirille tekemänsä 
toimintasuunnitelman pohjalta.

Aluekouluttaja vastaa seuraavista kursseista:

Kurssi Järjestäjä

Kasvattajan peruskurssi Kennelliitto/kennelpiiri
Kasvattajan jatkokurssi Kennelliitto/kennelpiiri
Koetoimitsijakoulutus (peruskurssi) Kennelliitto/kennelpiiri
Ylituomarin peruskurssi Kennelliitto/kennelpiiri
Ulkomuototuomareiden alkeiskurssin Kennelliitto
järjestelyt
Tunnistusmerkintäkurssi Kennelliitto/kennelpiiri

2. Valinta, koulutus ja pätevöinti

Kennelpiiri tekee esityksen aluekouluttajasta Kennelliiton hallitukselle, joka nimittää ja erottaa
tai vapauttaa aluekouluttajan tehtävästään. Aluekouluttajia voi olla kennelpiirissä useampi 
kuin yksi, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Kennelliitto perehdyttää uuden aluekouluttajan tehtäväänsä ja toimittaa hänelle 
työskentelymateriaalin.

Esitetyn henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Kennelliiton jäsen
- pätevöity kehätoimitsija ja suorittanut koetoimitsijakurssin (peruskurssi) 

teoriaosan
- suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin
- omaa mahdollisimman monipuolisen ja laajan kenneltoiminnan 

tuntemuksen
- on aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan
- omaa kouluttajalle vaadittavan hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
- on oltava halukas kehittämään itseään ja pystyttävä omaksumaan uusia 

asioita
- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä.

Kennelliitto vastaa aluekouluttajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta, johon aluekouluttajalla 
on velvollisuus osallistua vähintään joka toinen kerta.
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3. Toiminta

Aluekouluttajan toiminta keskittyy pääasiallisesti kennelpiirin alueella tapahtuvaan 
koulutustoimintaan, mutta tarvittaessa hänen asiantuntemustaan voidaan käyttää 
valtakunnallisesti.

Aluekouluttaja suunnittelee ja esittää kennelpiirille toimialaansa kuuluvaa koulutusta 
koskevan vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Aluekouluttaja tekee 
toimintakertomuksen vuosittain kennelpiirille ja Kennelliitolle. Kennelliittoon 
toimintakertomus ja -suunnitelma toimitetaan tammikuun aikana.

Aluekouluttajan tulee suhtautua puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikkiin kennelharrastajiin.

4. Kustannukset

Kohdassa 1. mainittujen kurssien osalta aluekouluttajan kustannuksista vastaa kennelpiiri 
voimassaolevan Kennelliiton matkustussäännön mukaisesti.

Kennelliitto vastaa aluekouluttajien koulutukseen liittyvistä kuluista.

Kennelliitto avustaa kennelpiirejä aluekouluttajien matka- ja päivärahakorvauksissa valtuuston
kulloinkin hyväksymän talousarvion puitteissa. Kennelpiiri on velvollinen antamaan tilityksen 
avustuksen käytöstä liiton määräämällä tavalla.

5. Hallituksella on erityisistä syistä oikeus poiketa tästä ohjeesta.
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