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Kennelliiton ohjeet kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä
Voimassa 1. kesäkuuta 2020 alkaen
Päätetty Kennelliiton hallituksessa 24.5.2020 (tämä ohje kumoaa 15.5.2020 annetun ohjeen)
Kennelliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön,
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen linjauksia koe- ja kilpailutoiminnassaan.
Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50
hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti.
Enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on
mahdollista järjestää erityisjärjestelyin niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan rajaamalla asiakasmäärät
sekä noudattamalla turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistusta. Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 50-500
hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
Valtaosaan Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnasta kerääntyy alle 50 henkilöä. Kennelliitto suosittaa, että myös
tässä toiminnassa noudatetaan viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia erityisjärjestelyjä.
Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa
osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista
vahingoista.
Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita. Järjestäjillä on oltava
käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot. On hyvä pitää mielessä, että mikäli
yhdelläkin tapahtumassa mukana olleella henkilöllä todetaan koronavirusaltistus, voivat terveysviranomaiset
asettaa kaikki tapahtumaan osallistuneet kahden viikon mittaiseen karanteeniin.
Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä tai koiranohjaajana.
TAPAHTUMASSA ON NOUDATETTAVA VÄHINTÄÄN 1-2 METRIN TURVAETÄISYYKSIÄ
Tapahtuma tulee järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä (vähintään 1 – 2 m) noudattamalla ja riittävän
väljästi. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi
riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla sekä ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien
saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
Koepaikan on oltava tarpeeksi suuri turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikilta osin koko koe-, kilpailu- ja
testipäivän ajan. Lisäksi suositellaan, että alkuvaiheessa yritetään pitää osanottajien määrät maltillisina, jotta
ikävyyksiä ei sattuisi ja viranomaiset tiukentaisi määräyksiä.
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Niissä koemuodoissa, joissa kokeen läpivienti ja kokeen luonne edellyttävät viranomaisten määräämän
turvavälin alittavaa etäisyyttä, koetta ei voida järjestää. Muissa lajeissa lähikontaktia vaativa osio suoritetaan
turvaetäisyyksiä noudattamalla tai jätetään suorittamatta kokonaan.
Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa
ketään.
TAPAHTUMAAN EI SAA TULLA YLIMÄÄRÄISTÄ YLEISÖÄ
Kokeen, kilpailun tai testin järjestäjän tulee ottaa tarkkaan huomioon toimihenkilöiden ja osallistujien
turvallisuus. Tapahtumaan ei saa tulla ylimääräistä yleisöä. Vain tapahtuman järjestämisen kannalta
välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla.
Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsidesiä tulee olla helposti saatavilla.
Koiranohjaaja tarkistaa itse koiran mikrosirun tapahtuman järjestäjän sirunlukijalla ja toimihenkilö tai tuomari
tarkistaa sirunumeron laitteesta. Mikäli tuomari tai toimitsija käyttää sirulukijaa, suositellaan sekä tuomarille
että koiran ohjaajalle kertakäyttöisiä hengityssuojaimia. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan
jokaisen käyttäjän jälkeen. Samoin tehdään kaikille muille tilaisuudessa käytettäville välineille. Yhteiskäytössä
olevien välineiden käyttöä tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää.
Kilpailijoiden suositellaan varautuvani tilaisuuteen omilla eväillään. Jos tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin se
tulee hoitaa noutopalveluna ilman kahviota. Tapahtumaan osallistujia suositellaan ottamaan mukaan omat
juomavedet, jotta vesipisteille tai vessoille ei tule ylimääräistä kulkua. Vesipisteiden ja WC-tilojen puhtaudesta
tulee pitää erityistä huolta, ja niihin tulee järjestää kulku mahdollisimman väljästi.
JOS OHJEITA EI NOUDATETA, VOIDAAN TAPAHTUMA KESKEYTTÄÄ
Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä
poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.
MUUTA
Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi
ilman seuraamuksia. Tämä oikeus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Näissä tilanteissa tapahtuman
järjestäjän ja henkilön tulee sopia keskenään mahdollisista jo aiheutuneista kustannuksista, kuten esimerkiksi
henkilölle syntyneistä matka- ja majoituskuluista.
Tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä
erikoismääräyksistä.
Kokeiden, kilpailujen ja testien järjestäjätahot, kuten esimerkiksi Suomen Agilityliitto, voivat tehdä vielä
yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaismääräysten eikä
Kennelliiton ohjeen kanssa.
Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa päivittää.

