JUNIOR HANDLER -OPAS
Tämän oppaan tarkoitus on kertoa kattavasti junior handler -lajista ja antaa ohjeita kilpailijoille. Ensin voit
lukea yleisesti lajista, ja sen jälkeen eri osa-alueet käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Oppaan lopusta löydät
hyödyllisiä linkkejä liittyen lajiin, treeniryhmiä ympäri suomen sekä terminologiaa.
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1 Junior handler -tietopaketti
Mitä on junior handler?
Junior handler on laji nuorille koiraharrastajille. Sen tarkoitus on lisätä nuorten kiinnostusta koiriin ja
koiranäyttelymaailmaan sekä valmistaa heistä mahdollisimman hyviä koiranesittäjiä rotukehiin. Tämän
takia junior handler -kisojen tulisi muistuttaa normaaleja rotukehiä mahdollisimman paljon. Eron pitäisi olla
lähinnä esittäjien nuori ikä ja se, ettei koiran ulkonäköä arvostella vaan koiran ja esittäjän yhteistyötä sekä
rodunomaista esittämistä.
Vaikka lajin ytimenä onkin koiranäyttelyiden yhteydessä järjestettävät junior handler -kilpailut, tarjoaa laji
kiinnostuneille nuorille lähes rajattomat mahdollisuudet tutustua eri koirarotuihin, niiden harrastajiin ja
saada lisää samanhenkisiä ystäviä.
Suomessa lajissa kilpaillaan kahdessa ikäsarjassa: 10-13 -vuotiaat ja 14-17 -vuotiaat (syntymävuoden
mukaan). Kilpailemisen voi aloittaa sinä vuonna, kun nuori täyttää kymmen vuotta ja kilpailuikää on aina sen
vuoden loppuun, kun nuori täyttää 17 vuotta.
Junior handler -kisat käydään koiranäyttelyiden yhteydessä ja osallistua saa vain yli 9 kuukautta vanhalla,
puhdasrotuisella ja rekisteröidyllä koiralla, joka voidaan vaihtaa turvallisesti toiselle esittäjälle. Tämä
tarkoittaa, että koira ei saa olla arka tai aggressiivinen. Koiran ei tarvitse olla kaunis rotunsa edustaja,
muotovalio eikä sen näyttelymenestyksellä ole vaikutusta junior handler -kilpailussa. Koira saa myös esim.
olla leikattu, kivesvikainen, värivirheellinen tai purentavikainen. Junior handler -lajia harrastaakseen ei
tarvitse olla omaa koiraa. Kasvattajat ja koirien omistajat lainaavat mielellään koiria esitettäväksi ja
treenattaviksi.
Suomessa vuosittaisia näyttelykäyntejä junior handlereille kertyy noin 1500 ja aktiivisia junior handlereita on
noin 200 vuosittain. Laji on maailmanlaajuisesti hyvin suosittu Suomessa ja meiltä löytyy Pohjoismaiden-,
Euroopan- ja Maailmanmestareita. Lajissa voi kilpailla ympäri maailmaa, kisoja järjestetään jokaisessa
maanosassa. Kattojärjestö on sama kuin koiranäyttelyille, eli FCI ja Suomessa kattojärjestönä toimii Suomen
Kennelliitto. Nuorten asioista vastaa FCI Youth ja Kennelliiton Nuoret.

Mitä kilpailuissa tapahtuu?
Junior handler -lajissa arvostellaan koiran ja esittäjän yhteistyötä sekä esittäjän taitoa esittää koiraa
rodunomaisesti. Jokainen koira on erilainen ja eri roduilla on omat esittämistapansa. Esittäjän työ on saada
koira liikkumaan rodunomaisella tavalla ja seisottaa se rodunomaisessa asennossa. Riippuen siitä, minkä
rotuista koiraa esittää, tulee sen kanssa kävellä tai juosta sekä seisottaa ns. asetellen tai vapaasti (asetellen
= siirrät koiran jalkoja omilla käsilläsi, pidät hännästä ja/tai päästä kiinni. Vapaasti = et koske koiraan, vaan
seisot sen edessä tai sivulla ja annat koiran itse asetella itsensä). Pääsääntöisesti pienten koirien kanssa
kävellään ja isojen kanssa juostaan. Näin esittäjä esittää koiraa sopivassa tahdissa, jolloin liikkeet tulee
rodunomaisesti esille.
Kehässä liikutaan ja seisotetaan koiria myös yhdessä muiden kilpailijoiden kanssa. Tällöin on tärkeää paitsi
huomioida oman koiran vauhti, myös muiden esittäjien vauhti. Pidetään aina huoli siitä, että jokaisella on
tilaa tehdä oma suorituksensa. Ei juosta liian lähelle tai seisoteta omaa koiraa liian lähellä edellä seisovaa
koirakkoa.
Yksityiskohtaiset ohjeet kisan kulusta löytyvät alempaa.
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Minkälainen on hyvä koiranesittäjä?
Tähän ei löydy yhtä vastausta, vaan se on monien asioiden summa, joka vaihtelee riippuen siitä, keneltä
kysyy. Yleisesti ottaen: Intohimo koiria kohtaan – jotta yhteistyö sujuu, täytyy molempien nauttia tekemisestä
yhdessä. Hyvän koiranesittäjän pitäisi pystyä luomaan kontakti minkä tahansa koiran kanssa. Tämä vaatii
nuorelta kaunista koirankäsittelytaitoa, sillä koira ei ole kone, vaan elävä olento ja ihmisen paras ystävä.
Kohtele koiraa niin, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan. Ei siis riuhtomista, tiuskimista jne., vaikka joskus
turhauttaisikin. Koska kaikki koirat ovat yksilöitä, tietää hyvä koiranesittäjä monta eri tapaa millä saada koira
loistamaan kehässä, ja osaa kikkoja koiran kouluttamiseen sekä esiintymisen parantamiseen. Esittäjän pitäisi
osata piilottaa koiran huonot puolet ja samalla tuoda esiin sen parhaat puolet. Tämä vaatii esittäjältä
tutustumista mm. koiran anatomiaan.

Miten oppia lisää?
On olemassa lukuisia eri kikkoja koiranesittämiseen – lue kirjoja aiheesta, seuraa eri rotujen kehiä
näyttelyissä tai katsele videoita näyttelykehistä. Kysy vinkkejä kokeneilta esittäjiltä ja kasvattajilta. Käy
treeneissä ja koulutuksissa. Treenaa kaverin kanssa pihalla! Kukaan ei ole ikinä täydellinen koiranesittäjä ja
aina voi oppia uutta, joten matka on pitkä mutta sen arvoinen. Sitä paitsi - oppiminen on hauskaa, varsinkin
kun aihe on mieluinen!

Eri koirarodut
On etu esittäjälle, jos hän tietää miltä eri rodut näyttävät, mihin ne on jalostettu ja miten niitä esitetään.
Koirarotuja on suomessa n. 320 ja junior handlerissa voidaan vaihtaa koiria keskenään ja silloin tämä taito on
erittäin arvokas. Monet suuntaavat rotukehiin esittämään kaiken rotuisia koiria junnuvuosien jälkeen, jolloin
tämä taito tulee taas tarpeeseen. Suositeltavaa on paneutua aiheeseen, se on iso osa koiranäyttelymaailmaa!

Oma olemus
Esittäjän pitäisi aina pyrkiä siihen, että koira on valokeilassa. Huomion ei pitäisi kiinnittyä esittäjään, sillä
koiriahan näyttelyissä arvioidaan. Vaikka junior handler -lajissa arvostellaan nuori ja koira "parina", on
esittäjän tehtävä saada koira loistamaan omalla suorituksellaan. Taitava esittäjä tekee myös tuomarin työn
helpoksi olemalla aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli seisottaa valmiiksi koiraa, kun tuomari tulee
katsomaan, tekee suorat kuviot, jotta tuomari näkee koiran liikkeet jne.
Esittäjän pitäisi myös kiinnittää huomiota muihin koiranesittäjiin, koiriin ja tuomariin. Hänen kannattaa olla
nöyrä ja kohtelias, mutta itsevarma. Tärkein on kiinnittää huomiota tuomariin - loppujen lopuksi hän on se,
jota varten koira ja esittäjä on siellä. Tämä ei tarkoita, että tuomaria pitäisi tuijottaa, ei todellakaan. Se
tarkoittaa sitä, että seuraa mitä tuomari tekee, milloin pitäisi seisottaa tai liikuttaa koiraa jne. Kannattaa
kuunnella tarkkaan tuomarin ohjeita. Hymyile kun se tulee luonnostaan eli silloin, kun nautit koiran kanssa
työskentelystä. Ei ole väärin näyttää, miten hauskaa teillä on yhdessä koiran kanssa! Ota myös huomioon
muut kilpailijat – jätä sopiva väli seuraavaan koirakkoon, jotta se saa keskittyä omaan suoritukseensa.
Taitava koiranesittäjä pukeutuu mukaviin, puhtaisiin ja säänkestäviin vaatteisiin. Hänen pitäisi voida mennä
polvilleen, kyykkimään ja juosta ympäri kehää vaatteissaan. Kannattaa varmistaa, että asussa on taskut, joihin
saat laitettua namit ja/tai pienen lelun koiralle. Pukeutumalla asiallisiin vaatteisiin kunnioitat tuomaria.
Pukeutuminen ei kuitenkaan missään nimessä ole arvostelukriteeri.
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Liikkeet ryhmässä
Kaikki tai osa kilpailijoista liikkuu kehän ympäri yhtä aikaa. Tuomari katsoo sekä nuorten yhteistyötä
ryhmässä, että yksittäisen esittäjän kykyä tuoda koiransa liikkeet parhaiten esille. Hyvä esittäjä ottaa
esittämänsä koiran lisäksi huomioon kanssakilpailijat. Hän varmistaa, että oma koira on valmis liikkeelle
lähtöön. Hän huomioi, että edessä olevat kilpailijat pääsevät liikkeelle ennen kuin lähtee itse liikkeelle. Hän
myös pitää hyvän välin edellä juoksevaan. Jos kilpailija on ensimmäisenä, hyvä esittäjä varmistaa myös takana
olevien tilanteen, ovatko he valmiita lähtemään liikkeelle. Sisätiloissa hyvä esittäjä pyrkii tekemään kuviot
mattoja pitkin aina, kun se on mahdollista. Näin koira ei vahingossa pääse liukastumaan lattialla.
Hyvä esittäjä antaa aina tilaa edellä juokseville, eikä aja heidän päälleen. Hän huomioi tuomarin sijainnin ja
pyrkii omaa vauhtiaan säätelemällä esittämään oman koiransa liikkeet tuomarin katsoessa parhaalla
mahdollisella tavalla.

Yksittäisliikkeet
Hyvä esittäjä tuntee esittämänsä rodun ja yksilön ja osaa siten valita sille parhaan vauhdin. Hän kannustaa
koiraa ystävällisesti ja pehmeällä kädellä näyttämään parhaansa liikkeessä.
Hän kuuntelee tuomarin ohjeet ennen kuin lähtee liikkeelle, hän huomioi käytettävissä olevan tilan ja tekee
pyydetyn kuvion sen ja koiran koon mukaan. Pienen koiran kanssa ei tarvitse tehdä yhtä isoja kuvioita kuin
ison koiran kanssa. Hän huolehtii siitä, että tuomari näkee koiran liikkeet suoraan edetä, takaa ja/tai sivulta
eli hän on tietoinen siitä missä kohtaa tuomari seisoo.
Hyvä esittäjä ennakoi myös pysähtymisen liikkeestä ja jättää koiran seisomaan sopivalle etäisyydelle, jotta
tuomarin on helppo jatkaa arvostelua.

Mitä laji antaa?
Junior handler -harrastuksessa saat paljon ystäviä, joilla on samat mielenkiinnon kohteet. Opit tuntemaan
kasvattajia, koiranomistajia ja muita koiramaailmassa mukana olijoita! Tietämys koirista lisääntyy sen
mukaan, kuinka innokas on oppimaan uutta. Ennen kaikkea saat viettää aikaa koirien kanssa ja kokea
onnistumisia yhdessä. Iloisia treenihetkiä koirien kanssa ja tsemppiä tuleviin kisoihin!
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2 Eri rotujen esittämistavat
Jokaisella
rodulla
on
oma
esittämistapansa,
joka
pohjautuu
rotumääritelmään
(https://www.kennelliitto.fi/koirat/koirarodut-ja-rotumaaritelmat). Koirarotuja on Suomessa 320 erilaista.
Se ei tarkoita, että kaikilla on täysin erilainen esittämistapa, vaan monet samantyyppiset koirat esitetään
samalla tavalla. Esittämistapa tarkoittaa sitä, miten koira seisoo, miten se liikkuu, mitä rodunomaisia
yksityiskohtia voi olla ja minkälaisen vaikutelman se antaa luonteestaan kehässä. Jos kyseessä on esim.
pointteri, joka seisoo saalista metsässä pää ylhäällä ja häntä selän jatkeena, niin se myös seisotetaan
näyttämään samalta kehässä. Pointteria esittäessä pidät siis päästä kiinni (kuonon alta tai pannasta) ja tuet
häntää niin, että se jatkaa samaa linjaa selkälinjan kanssa. Pointterin kanssa juostaan, koska se on iso koira,
jolla on maatavoittavat liikkeet (liike menee suoraan eteenpäin eikä ylöspäin).
Suurin osa roduista seisotetaan koiran sivuprofiili kohti tuomaria, mutta poikkeuksia ovat esim.
englanninbulldoggi (naama täysin kohti tuomaria) ja staffordshirenbullterrieri (naama täysin tai ¾ kohti
tuomaria). Tutustu esittämääsi rotuun huolella.

¾ etuviisto: staffordshirenbullterrieri

Sivuprofiili: karkeakarvainen kettuterrieri

Jotkut rodut ovat poikkeus sääntöön – esimerkkinä yleensä yksittäisliikkeen jälkeen koira laitetaan seisomaan
tuomarin eteen. Kuitenkin, jos kyseessä on esim. terrieri niin rotutyypillinen esittämistapa on näyttää
tuomarille koiran ilme sivuprofiilin sijaan. Se tehdään jäämällä n. puoli metriä-metri tuomarin eteen niin, että
koira on etuosa tuomariin päin (kuva alla). Tuomari tyypillisesti tekee jonkun äänen, vinguttaa lelua tms.
saadakseen koiran rodunomaisen ilmeen esille. Työsi esittäjänä on kuitenkin saada koiran rodunomainen
ilme esiin, eli pidä namia tai lelua kiinnittääksesi koiran huomion, mikäli tuomari ei tee sitä. Tämän jälkeen
tuomari yleensä siirtyy katsomaan sivuprofiilia. Tuomarin kirjottaessa arvostelua ja muissa tilanteissä seisota
terrieri kuitenkin normaalisti sivuprofiili tuomariin päin. Samantapaisia yksityiskohtia löytyy myös muista
roduista. Muista kuitenkin aina kuunnella, mitä tuomari pyytää tekemään. Jos tuomari pyytää seisottamaan
koira liikkeen jälkeen, ei terrierin ilmettä kuulu näyttää. Jos hän pyytää tekemään kolmion eikä muuta, tulee
ilme näyttää.
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Liikkeen jälkeen terrierin tyypillinen esittämistapa
on näyttää tuomarille koiran ilme.
Kuvassa dandiedinmontinterrieri
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3 Koiran seisottaminen
Junior handler -kehässä koira seisotetaan samalla tavalla kuin rotukehässä.
Yhdellä rodulla voi olla monta eri esitystapaa: erottava tekijä on, että esittäjä on eri paikassa/pitää eri
kohdasta kiinni mutta koira näyttää suhteellisen samalta riippumatta siitä, missä esittäjä on. Pointterin
tapauksessa voisit myös esim. seisoa koiran edessä niin, että koira katsoo namia ja pitää itse häntää selän
jatkeena ilman tukea. Voit myös vaikka seistä/olla polvillasi koiran vieressä pitäen hihnasta kiinni, mutta koira
näyttää edelleen samalta – pää eteenpäin ja häntä selän jatkeena.
Valitset esitystyylin sen perusteella, milloin koira näyttää kaikista rodunomaisimmalta ja parhaimmalta.
Mikäli koiralla on hyvä, rodunomainen rakenne, pitäisi sen pystyä seisomaan vapaana ilman asettelua. Tällöin
tämä kannattaa näyttää tuomarille vähintään jossain kohtaa arvostelua. Jos taas koira ei ole niin hyvin
rakentunut, ei kannata vapaaehtoisesti tuoda esille sitä, ettei se pysty kannattelemaan itseään ilman
asettelua.
Vaikka päättäisit olla seisottamatta koiraa vapaasti voi tuomari kuitenkin erikseen pyytää seisottamaan
koiraa rodusta riippumatta vapaasti, eli koiran on hyvä osata tämä käsky ja esittäjän tietää miten toimia.

Kaksi yleisintä tapaa seisottaa koira ovat:
1. Seisoa tai olla polvillaan koiran takana niin, että koiran sivuprofiili on tuomaria kohti. Jos koira on pieni, on
esittäjä yleensä polvillaan ja jos taas koira on iso, on esittäjä seisaaltaan
2. Seisoa koiran edessä niin, että koiran kuono on sinua kohti ja koiran sivuprofiili tuomaria kohti
Suurin osa roduista esitetään niin, että niiden kinner on 90 asteen kulmassa maata kohti. Etujalat taas ovat
suoraan rinnan alla, ja koiran paino on tasaisesti etu- ja takaosalla.

Samojedinkoira

Isovillakoira
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Skotlanninterrieri

Partacollie

Koiran asettelu
Pyri siihen, että saat koiran seisomaan rodunomaisesti mahdollisimman vähällä asettelulla. Alla yksi tapa
asetella koira.
1. Pidä koiran päästä kiinni oikealla kädellä ja siirrä etujalka olkavarren kohdalta vasemmalla kädellä
eturinnan alle (kuvassa). Voit myös ottaa etujalasta kiinni niin, että etusormet ovat jalan takapuolella
ja peukalo etupuolella.

2. Tarvittaessa siirrä myös toinen etujalka kohdalleen
3. Pidä edelleen päästä kiinni ja sitä paikallaan, siirrä takajalka kohdalleen vasemmalla kädellä ottaen
kiinni kintereestä (kuvassa). Voit myös ottaa kiinni kintereen takaa koko kämmen kohti kinnertä.
Pienen koiran kanssa voit nostaa koiran takaosan paikalleen hieman ilmaan pitämällä käsi koiran
jalkojen välissä

8

4. Tarvittaessa siirrä myös toinen takajalka kohdalleen (kohdalleen = yleensä kinner 90 astetta
maahan).
5. Jos koiran hännästä kuuluu pitää kiinni/tukea, siirrä häntä oikeaan asentoon ja pidä kiinni siitä
6. Asettelu on valmis!

Koiran vapaastiseisotus
Pyri siihen, että saat koiran seisomaan rodunomaisesti mahdollisimman vähillä liikkeillä. Jotta koira katsoisi
suoraan eteenpäin, tulee sinun seisoa siitä riittävän kaukana. Hyvä etäisyys koirasta on noin puoli metriämetri. Tämä on kuitenkin koirakohtaista, ja menet sen mukaan, mikä sopii juuri sille koiralle.
1. Asetu koiran kuonon eteen ja pyydä koira seisomaan
2. Voit ohjata koiraa esim. namilla houkutellen ottamaan askelia sivusta sivuun niin, että jalat asettuvat
haluamallesi paikalle. Koiralle voi myös esim. opettaa seuraamaan liikkeitäsi, jolloin pieni nojaaminen
johonkin suuntaan on signaali koiralle liikuttaa jalkoja
3. Kehu koiraa, jotta sen huomio pysyy sinussa
4. Voit pitää hihnaa kireällä tai löysänä, älä koskaan päästä irti hihnasta
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Vapaasti seisotus: buhund

Vapaasti seisotus: sileäkarvainen noutaja

4 Kuviot
Junior handler -lajissa ja rotukehissä voidaan pyytää seuraavat kuviot: edestakaisin, kolmio, ympäri ja
yhdessä edestakaisin. Näissä tuomari arvostelee koiran liikkeitä eri näkökulmista. Tehtäväsi on saada koirasi
liikkumaan mahdollisimman rodunomaisesti. Rotumääritelmässä on kerrottu, kuinka rodun edustajan tulee
liikkua. Tarkista aina, ennen kuin lähdet liikkeelle, että lähdet suoraan tuomarin edestä ja että takaisin
tullessa palaat suoraan tuomaria kohti. Tehtäväsi on tehdä tuomarin työstä mahdollisimman helppoa, eikä
hänen tulisi joutua liikkumaan nähdäkseen koiran liikkeitä.
Koira liikutetaan joko kävellen tai juosten. Koira on vasemmalla puolella ja hihna vasemmassa kädessä.
Ainoastaan yhdessä edestakaisin -liikkeessä joudut vaihtamaan hihnan toisesta kädestä toiseen. Koiran koko,
rotu ja yksilö päättää sen, mikä vauhti on sopiva. Koiran tulisi liikkua tasapainosesti vierelläsi. Jos koira alkaa
laukkaamaan, on vauhti usein liian kova. Hidasta tällöin reilusti ja kokeile uudestaan. Koiran tulisi katsoa
liikkuessaan eteenpäin, jotta sen liikkeet näkyvät mahdollisimman tasapainosesti. Jos koira katsoo silmiisi,
voi se helposti alkaa ”heittelemään” etujalkojaan, jolloin se ei enää liiku tasapainossa. Muista kehua koiraa,
mutta varo sen tuijottamasta sinua koko ajan.
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Edestakaisin
Edestakaisin-liikkeessä tuomari arvostelee koiran etu- ja takaliikkeitä. Varmista, että lähdet kohdasta A
suoraan poispäin tuomarin osoittamaan/kertomaan suuntaan ja kohdassa B katsot uudestaan, että olet
menossa tuomaria kohti. Voit myös kääntyä niin, että koira kiertää esittäjän ulkokautta. Eli B-kohdassa
kääntyisit oikealle etkä vasemmalle. Se on yleensä parempi tapa, sillä koira ei joudu pysähtymään välissä ja
pysyy näin liikkeessä.

Kolmio
Kolmiossa tuomari arvostelee koiran etu-, taka- ja sivuliikkeitä. Varmista, että lähdet kohdassa A suoraan
tuomarin edestä kohti kohtaa B. Kohdassa B käänny vasemmalle ja jatka suoraan eteenpäin kohtaan C.
Kohdassa C varmista, että olet menossa suoraan tuomaria kohti ja palaa tuomarin luo. Jotta tuomari näkee
liikkeet parhaiten, tulee liikkeet nähdä suoraan takaa, sivulta ja edestä.
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Ympäri
Ympyrässä tuomari arvostelee koiran sivuliikkeitä pidemmässä liikkeessä. Käytä koko kehää hyväksesi, mutta
suhteuta ympyrä koirasi kokoon. Jos kehä on todella iso, ei pienen koiran kanssa tarvitse mennä ihan laitoja
pitkin. Tuomari voi pyytä tämän liikkeen paitsi ryhmässä, myös yksittäisliikkeessä.

Kaksi esittäjää yhdessä edestakaisin
Tuomari voi pyytää kahta esittäjää tekemään yhdessä liikkeet edes-takaisin. Tällöin tarkoituksena
rotukehässä
olisi
verrata
kahden
koiran
etuja
takaliikkeitä
keskenään
Kaksi esittäjää esittää koiransa yhdessä edes-takaisin niin, että koirat ovat keskellä eli kohdassa B esittäjät
joutuvat vaihtamaan koiran kädestä toiseen. Junior handlerissa tässä liikkeessä arvostellaan myös esittäjien
yhteistyötä keskenään. Mikäli koirat ovat erikokoisia, päättää hitaampi koira liikkeen vauhdin.

Lähde kuvioiden piirustuksille: FCI Youth
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5 Hampaiden/purennan näyttö
Tuomari tarkastaa, että koiralla on rodunomainen hampaisto ja purenta. Tuomari arvostelee taitojasi esittää
koiran purenta tai hampaat tuomarille. Hän kertoo sinulle, kummat hän toivoo sinun näyttävän. Hampaiden
kuuluu näkyä kunnolla, ja sormesi eivät saa olla hampaiden edessä. Koiran silmiä ei myöskään tule peittää,
ettei koiralle tule epämukava olo. Näytä pyynnöstä koiran hampaat tai purenta rauhallisesti, mutta varmasti
ja niin, että tuomari näkee sen mitä on pyytänyt.
Purenta = nostat koiran ylä- ja alahuulet pois etuhampaiden edestä kirsun alta kulmahampaisiin asti.
Hampaat = näytät yhden sivun kerrallaan, niin että viimeisimmätkin takahampaat näky: sivu-etu-sivu, etusivu-sivu tai sivu-sivu-etu. Muista pitää hihnasta/pannasta kiinni!

Purenta
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6 Kehän kulku

Junior handler -kehä

Tyypillinen junior handler -kehä menee seuraavanlaisesti (tässä voi olla poikkeuksia):
1. Kaikki ikäryhmän kilpailijat kutsutaan kehään numerojärjestyksessä. Kehäsihteeri tarkastaa, että
kaikki on paikalla ja merkitsee poissaolevat luetteloon. Tässä kohtaa esittäjät laittavat koirat
seisomaan rivissä, katsoen että koira on linjassa muiden koirien kanssa. Eli koira ei seiso metriä ulos
rivistä tai taakse päin. Koiran pään tulee olla oikealle, ellei pakottavasta syystä ole pakko kääntää
koira. Kaikki koirat eivät kestä katsoa toisiansa lyhyeltä välimatkalta eli tässä vältetään toisten koirien
provosointia. Jos sinun on pakko seisottaa koira toisin päin (esim. koira ei millään suostu katsomaan
haluamaasi suuntaan), niin kysy vieressä olevalta kilpailijalta, onko ok, että seisotat koiran kuono
hänen koiraansa kohti. Jotkut tuomarit voi kieltää koiran ”väärin päin” seisottamisen.
2. Tuomari voi järjestää kilpailijat ”juoksujärjestykseen”, eli nopein koira menee ensimmäiseksi ja hitain
viimeiseksi. Sinun kuuluu tietää, kuinka nopeasti liikutat koiraasi ja mennä sen osoittamalle paikalle.
Tämän jälkeen, tai ilman järjestelyä tuomari yleensä pyytää liikuttamaan koirat yhdessä ympäri
kerran, kaksi tai kunnes tuomari osoittaa liikkeen loppuvan. Ensimmäinen rivissä tarkastaa ennen
kuin lähtee liikkeelle, että muut ovat valmiita. Yhdessä liikutetaan koiria niin kauan kuin tuomari on
ohjeistanut. Kun liike loppuu, koirat laitetaan uudestaan seisomaan. Tuomari voi myös jakaa
kilpailijat osiin, jolloin vaan osa liikkuu yhtä aikaa. Kun ensimmäinen ryhmä on valmis, jatkaa
seuraava.
3. Mikäli kilpailijat on järjestetty juoksujärjestykseen, saatetaan ne tässä kohtaa järjestää takaisin
numerojärjestykseen ja aloitetaan yksilöarvostelu. Jokainen tulee vuorollaan tuomarin eteen ja
laittaa koiran seisomaan. Jos sinulla on pieni koira, joka arvostellaan pöydällä, nostat koiran pöydälle
ja laitat sen seisomaan siinä. Jos sinulla on iso/painava koira, seisotat sen maassa. Esim.
staffordshirenbullterrieri on korkeudeltaan matala rotu, mutta sen verran tukeva, ettei sitä nosteta
pöydälle. Jos seisotat koiraa maassa, laita koira seisomaan pöydän eteen noin. metrin päähän
pöydästä. Kilpailijan ollessa arvosteltavana, tulee seuraavan kilpailijan olla valmiina koiran kanssa
odottamassa. Riippuen siitä, missä tuomari seisoo edellisen kilpailijan arvostelun ajan, voit laittaa
koiran seisomaan valmiiksi pöydälle/pöydän eteen, tai odottaa että arvostelu on valmis. Tässä
tapauksessa kannattaa seisottaa koiraa valmiiksi pöydän vieressä. Älä koskaan häiritse toisen
kilpailijan suoritusta, vaan odota ohjeita.
4. Yksilösuorituksessa laitat koiran seisomaan ja tuomari tulee koskemaan koiraa. Tuomari käy koiran
läpi käsillään ja kokeilee sen rakennetta. Tuomari voi pyytää sinua näyttämään koiran hampaat tai
purennan. Purenta = nostat koiran ylä- ja alahuulet pois etuhampaiden edestä kirsun alta
kulmahampaisiin asti. Hampaat = näytät yhden sivun kerrallaan, niin että viimeisimmätkin
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

takahampaat näky: sivu-etu-sivu, etu-sivu-sivu tai sivu-sivu-etu. Muista pitää hihnasta/pannasta
kiinni! Tuomari yleensä myös kysyy koiran ikää tai sen rotua esittäjältä.
Tämän jälkeen tuomari yleensä ottaa askeleen taaksepäin katsoakseen koiran rakennetta kauempaa.
Pidä koira seisomassa tämän ajan.
Kun tuomari sanoo kiitos, tai pyytää sinua tekemään jotain, voit nousta ylös.
Seuraavaksi tuomari pyytää sinua tekemään jonkun seuraavista kuvioista tai monta peräkkäin:
edestakaisin, kolmio tai ympäri. Mikäli tuomari sanoo vain yhden liikkeen, teet liikkeen ja seisotat
koiran sen jälkeen sopivalle etäisyydelle tuomarin eteen (noin 2 metriä tuomarista). Poikkeuksena
esim. osa terriereistä, joilta näytetään ilme eikä sivuprofiili liikkeen jälkeen. Silloin tulet noin metrin
etäisyydelle ja koitat saada koiran huomion niin, että se näyttää rodunomaisen ilmeen tuomaria
kohti. Jos tuomari pyytää erikseen seisottamaan koiran liikkeen jälkeen, älä näytä koiran ilmettä. Jos
taas tuomari pyytää esim. edestakaisin ja kolmio, et pysähdy seisottamaan koiraa tässä välissä.
Liikkeiden jälkeen yleensä tuomari sanoo kiitos ja vetäytyy tuomaripöydän taakse kirjoittamaan
arvostelua. Tämän ajan seisotat koiraa tuomaripöydän edessä sopivan (noin 2 metrin päässä)
pöydästä, niin että tuomari varmasti näkee koiran.
Kun tuomari on kirjoittanut arvostelun valmiiksi, kiittää hän sinua ja voit siirtyä odottamaan. Tuomari
saattaa pyytää sinua vielä juoksemaan ympäri ja jäämään jonon viimeiseksi, tai sitten jos on paljon
kilpailijoita, niin odotat kehän ulkopuolella. Tee aina suoritus loppuun ja palkkaa koira sitten, kun
tuomari on kääntynyt pois tai sanonut kiitos.
Kun kaikki kilpailijat on yksilöarvosteltu, kutsutaan ne takaisin kehään. Tällöin tuomari katsoo
kilpailijoita yhdessä, ja saattaa pyytää vielä jotain liikkeitä. Tässä kohtaa tuomari yleensä karsii
kilpailijoita, eli ottaa osan jatkoon. Jos et pääse jatkoon, voit hakea arvostelun kehäsihteeriltä.
Jatkoon päässeet jää kehään ja kilpailu jatkuu. Tuomari voi tässä vaiheessa teettää jotain liikkeitä,
kysyä jotain kysymyksiä tai vaihdattaa koiria kilpailijoiden kesken. Tuomari osoittaa kenen koira
vaihdetaan kenelle. Kerro toiselle kilpailijalle koiraa vaihdettaessa koiran nimi ja saako sille antaa
nameja (jos erikoisruokavalio, anna toiselle kilpailijalle koiran nameja mukaan – jos harjaat koiraa
kehässä, anna myös harja toiselle kilpailijalle). Varmista, että vaihdatte koirat niin, ettei ne pääse
koskemaan toisiinsa. Kun saat vieraan koiran, sinulla on luultavasti vain pieni hetki tutustua siihen.
Anna koiralle namia, juttele sille, silitä sitä tai leiki sen kanssa. Älä heti lähde asettelemaan sitä, vaan
anna koiralle mahdollisuus tutustua sen uuteen, tuntemattomaan esittäjään. Sitten kun olet löytänyt
yhteisen sävelen koiran kanssa, laita se seisomaan. Tuomari pyytää vaihtokoirien kanssa jotain
liikkeitä/kysyy kysymyksiä koirasta/jotain muuta. Kun kaikki on taas arvosteltu, vaihdetaan koirat
takaisin.
Tässä kohtaa tuomari luultavasti taas karsii kilpailijoita, ja poimii jatkoon osan tai viisi parasta.
Tuomari saattaa pyytää kilpailijoita tekemään jotain, tai sitten ne sijoitetaan.
Tuomari sijoittaa kilpailijat viidennestä eteenpäin ja voittaja jatkaa BIS junior handler -kilpailuun
kilpailemaan toisen ikäryhmän voittanutta vastaan.
BIS-JH-kisassa kaksi ikäryhmän voittanutta kilpailijaa kilpailee vastakkain ja tuomari yleensä teettää
vielä jotain kuvioita tai vaihdattaa koiria/tuo ulkopuoliset vaihtokoirat. Tämän jälkeen kisa ratkotaan
ja voittaja kuulutetaan.
Oli menestys mikä tahansa, muista aina kiittää koiraa ja lähteä kotiin hymysuin
Onnittele muita
kilpailijoita menestyksestä – kun itse menestyt, haluaisit muiden tekevän samoin!
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7 Etiketti
-

Kohtele koiraa hyvin. Älä tiuski sille, älä koskaan liikuta sitä jaloillasi, älä riuhdo. Pidä koiralla hyvä
mieli, leiki sen kanssa odotellessa ja juttele sille
Huolehdi koirasta koko päivän ajan, anna sille vettä ja vie se ulos tarpeilleen säännöllisesti. Muista
myös antaa koiran levätä
Pidä hyvä välimatka muihin kilpailijoihin: jätä aina koiran mentävä väli seuraavaan seisottaessa
koiraa, ja yhdessä liikkuessa jätä reilumpi väli seuraavaan
Kunnioita ja auta muita kilpailijoita tarvittaessa
Onnittele aina muita kilpailijoita

8 Oma esiintyminen
-

Mieti pukeutuminen niin, että et pukeudu saman värisiin vaatteisiin kuin koira. Pukeudu sään
mukaisesti: jos sataa, laita sadetakki, jos on kuuma, voit laittaa vaikka hameen ja lyhyet hihat
Varmista, että kyykkiessä tai kumartaessa ei näy mitään ylimääräistä vaatteiden alta
Varmista, että pystyt liikkumaan hyvin vaatteissa ja että niissä on taskut nameja/lelua varten
Muista, että esität koiraa tuomarille: älä siis nojaa sen yli niin, ettei tuomari näe sitä ja pysy taustalla
Ryhdikäs esittäjä saa koirankin ryhdikkään näköiseksi
Huomio pitäisi aina olla koirassa
Esittäjän ja koiran pitäisi muodostaa yhteistyökykyinen pari

9 Arvostelukaavake ja pääpaino arvostelussa
Junior handler-kilpailussa jokainen osallistuja saa kirjallisen arvostelun. Arvostelu tehdään ”rasti ruutuun”
periaatteella laatumainintojen ollessa: Tyydyttävä, Hyvä, Erittäin hyvä ja Erinomainen. Lisäksi tuomari voi
kirjottaa kommentin erityisestä aihealueesta laatumaininnan viereen. Tuomari kirjoittaa myös kirjallisen
arvostelun lomakkeeseen, jossa hän voi kommentoida yleisvaikutelmaa, huomauttaa jostakin tai kehua jotain
erityistä. Tuomareiden näkemys yksityiskohdista voi vaihdella, vaikka yleiset arvot pohjautuvatkin lajin
sääntöihin.

Arvostelualueet
Liikkeet ryhmässä: Tuomari arvostelee taitojasi esittää koiran liike rodunomaisesti muiden liikkuessa
yhtäaikaisesti kehän ympäri. Tässä pitää huomioida etäisyys muihin, oma vauhti ja se, miten käyttää kehää.
Ison koiran kanssa kannattaa juosta kehän laitoja pitkin, ja pienen koiran kanssa voi tehdä vähän pienempää
ympyrää. Kaikki riippuu kehän koosta. Jos kehä on todella iso, ei välttämättä tarvitse juosta ihan laitoja pitkin.
Yksittäisliikkeet: Tuomari arvostelee taitojasi esittää koiran liike rodunomaisesti yksittäisliikkeissä. Kuvio voi
olla edestakaisin, kolmio tai ympäri. Sinun tulisi liikuttaa koira suoraan poispäin tuomarista ja suoraan häntä
kohti niin, että hän voi arvostella koiran liikkeet. Jos tuomari pyytää edestakaisin, haluaa hän nähdä koiran
etu- ja takaliikkeet. Jos hän taas pyytää kolmion, haluaa hän nähdä sekä etu- että takaliikkeet ja myös koiran
liikkeet sivusuunnasta.
Seisottaminen: Tuomari arvostelee taitojasi seisottaa koira rodunomaisesti. Jos esim. rodulla kuuluu olla
häntä selän päällä ja olla tarkkaavaisen näköinen, on nämä pääasiat mitä tuomari luultavasti etsii. Koiran
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kuuluu myös seistä tasapainoisesti jaloillaan. Tähän arvostelukohtaan kuuluu sekä asettelu että vapaasti
seisottaminen.
Hampaiden tai purennan näyttäminen: Tuomari arvostelee taitojasi esittää koiran purenta tai hampaat
tuomarille. Hän kertoo sinulle, kummat hän toivoo sinun näyttävän. Hampaiden kuuluu näkyä kunnolla, ja
sormesi eivät saa olla hampaiden edessä. Koiran silmiä ei myöskään tule peittää, ettei koiralle tule
epämukava olo. Näytä pyynnöstä koiran hampaat tai purenta rauhallisesti, mutta varmasti ja niin, että
tuomari näkee sen mitä on pyytänyt.
Yhteistyö koiran kanssa: Yksi tärkeimmistä arvostelukriteereistä on yhteistyö koiran kanssa. Tämä tarkoittaa
sitä, että koira haluaa työskennellä kanssasi, kuuntelee sinua ja teillä on hauskaa yhdessä.
Rodunomaisen esittämistavan tunteminen: Tuomari arvostelee taitojasi esittää koira rodunomaisesti. Kuten
mainittu, kaikilla roduilla on oma esittämistapa ja se on yksi keskeinen kohta junior handler-lajin arvostelussa.
Jos rodun kuuluu esim. olla leikkisä ja hännän heilua, on tämä se mitä tuomari odottaa sinun saavan koirastasi
irti. Tutustu rotumääritelmään huolella, katso rotukehien arvostelua ja pyydä vinkkejä rodun
kasvattajilta/omistajilta. Tuomari voi myös kysyä kysymyksiä rodusta, esim. rodun alkuperäistä tarkoitusta
tai mihin FCI-ryhmään se kuuluu.
Yleisvaikutelma: Kaikki yllä mainitut kohdat yhdessä ja muut asiat, mitä tuomari kokee tärkeäksi.
Tuomarin kommentit/Tuomarin kommentti: Tuomari kirjoittaa sanallisen arvostelun suorituksesta.
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10 Erilaiset viralliset kilpailutyypit
Kaikissa kilpailuissa arvosteluperusteet ovat samat. Ero eri kilpailutyypeissä on: onko se avoin- vai
kutsukilpailu, kisataanko siellä omavalintaisella vai vieraalla koiralla ja pääseekö voittanut eteenpäin johonkin
toiseen kilpailuun.
”Normaalit” kilpailut
Avoin kilpailu kaikille 10–17-vuotiaille. Kisataan kahdessa ikäryhmässä, 10–13-vuotiaat ja 14–17-vuotiaat.
Molemmissa ikäluokissa sijoitetaan viisi parasta kilpailijaa, ja voittajat kisaavat lopuksi vastakkain näyttelyn
parhaan junior handlerin valinnassa.
Piirinmestaruus
Kilpailu sen piirin alueella asuville 10–17-vuotiaille. Kun ilmoittaudut päivän avoimeen kilpailuun, sinut
ilmoitetaan automaattisesti mukaan piirinmestaruuskilpailuun, mikäli asut piirin alueella. Kilpailu käydään
yhdessä ikäryhmässä ja siinä sijoitetaan viisi kilpailijaa. Jokaisen piirin voittaja saa kutsun Helsinki Voittaja
näyttelyn yhteydessä järjestettävään Best of the Best -kutsukilpailuun.
SM-osakilpailu
Avoin kilpailu kaikille 10–17-vuotiaille, jotka eivät jo ole voittaneet SM-osakilpailua kyseisenä vuonna. SMosakilpailuja järjestetään 20 per vuosi. Kisataan kahdessa ikäryhmässä, 10-13-vuotiaat ja 14-17-vuotiaat.
Molemmissa ikäluokissa sijoitetaan viisi parasta kilpailijaa, ja voittajat kisaavat lopuksi vastakkain näyttelyn
parhaan junior handlerin valinnassa. Päivän paras junior handler voittaa SM-osakilpailun ja kilpailee Voittajanäyttelyssä joulukuussa Suomen mestaruus -finaalissa. SM-osakilpailun voittanut ei voi enää kilpailla SMosakilpailuissa loppuvuonna.
Suomenmestaruus
Kaikki kuluvan vuoden SM-osakilpailuvoittajat kisaavat Voittaja-näyttelyn finaalissa Suomenmestaruudesta.
Kilpailu käydään yhdessä ikäryhmässä, 10–17-vuotiaat. Kilpailussa sijoitetaan viisi parasta kilpailijaa. Voittaja
on Suomen mestari ja lähtee edustamaan Suomea Maailmanvoittaja-näyttelyyn sekä Cruftsin junior handler
-kilpailuun. Toiseksi tullut lähtee edustamaan Suomea Euroopanvoittaja-näyttelyyn.
PM-karsintakilpailu
Avoin kilpailu kaikille 10–17-vuotiaille, mikä kisataan yhdessä ikäryhmässä. Viisi parasta sijoitetaan. Viides on
Pohjoismaiden mestaruus -kisan joukkueen varajäsen ja sijat 1-4 muodostavat joukkueen Pohjoismaiden
mestaruus -kilpailuihin.
Pohjoismaiden mestaruus
Kutsukilpailu, johon osallistuu neljän hengen joukkue jokaisesta pohjoismaasta. Kilpailussa kisataan vierailla
koirilla, jotka järjestäjä hankkii edustajien rotutoiveiden mukaan. Kilpailussa on kaksi osaa: joukkue- sekä
yksilökilpailu. Yksilökilpailun voittaja on Pohjoismaiden mestari. Kolme parasta sijoitetaan sekä joukkue- että
yksilökilpailussa.
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Euroopan mestaruus
Kutsukilpailu, johon osallistuu edustaja jokaisesta maasta, joka on lähettänyt edustajan. Lisäksi Euroopan
mestaruus -finaaliin voi päästä kilpailemaan näyttelyn edellisinä päivinä järjestetyistä karsintakilpailusta.
Voittaja on Euroopan mestari.
Maailmanmestaruus
Kutsukilpailu, johon osallistuu edustaja jokaisesta maasta, joka on lähettänyt edustajan. Lisäksi Maailman
mestaruus -finaaliin voi päästä kilpailemaan näyttelyn edellisinä päivinä järjestetyistä karsintakilpailusta.
Voittaja on maailmanmestari.
Cruftsin kansainvälinen junior handler -kilpailu
Kutsukilpailu, johon osallistuu edustaja jokaisesta maasta, joka on lähettänyt edustajan. Edustaja toivoo
rotua ja järjestäjä hankkii kilpailukoirat. Kolme parasta sijoitetaan.

11 Urheiluhenki
Harrastaminen on mukavampaa, jos kaikki tulevat toimeen ja kehän reunalla vallitsee mahtava yhteishenki.
Junior handler-lajissa yhteishenki onkin upea ja siihen osallistuu joka ikinen harrastaja! Tutustu uusiin
kavereihin, teillä kaikilla on ainakin yksi yhteinen mielenkiinnonkohde – kaikki rakastatte koiria ja
koiranesittämistä. On siis helppo saada uusia kavereita, joiden kanssa viettää aikaa kehien varrella ympäri
Suomen ja miksei koiranäyttelyiden ulkopuolellakin.
Kannusta toisia, taputa kehässä oleville ja onnittele menestyneitä! Älä häiritse toisten suorituksia, vaan
annan kaikille kilpailurauha. Näin kaikilla on mahdollisuus tehdä parhaansa.
Tarjoa apua, jos joku sitä näyttää tarvitsevan. Kun tuomari vaihdattaa koiria, kerro toiselle esittäjälle koirasi
nimi ja saako sille antaa namia. Jos koirasi on allerginen jollekin namille, anna omia namejasi toiselle
kilpailijalle mukaan. Jos käytät harjaa koirallesi kehässä, anna myös harja toiselle kilpailijalle, kun vaihdatte
koiria. Näin annat hänelle mahdollisuuden parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.
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12 Hyödyllisiä linkkejä
Junior handler -säännöt ja ohjeet, SM-osakilpailut ja piirinmestaruuskilpailut löytyvät täältä:
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/nuorisotoiminta/junior-handler/kilpaileminen-juniorhandler-lajissa
Yleistä tietoa lajista löytyy täältä:
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/nuorisotoiminta/junior-handler
Täältä löydät kaikki viralliset junior handler -kilpailut (valitse näyttelyt ja täppää ’junior handler’):
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx
Junior handler Instagram:
@jhsuomi https://www.instagram.com/jhsuomi/
Kennelliiton Nuoret Instagram:
@kennelliiton_nuoret https://www.instagram.com/kennelliiton_nuoret/
Suomen Junior Handlerit Facebook-sivu:
https://www.facebook.com/jhsuomi/
Facebook-ryhmä junior handler -lainakoirien etsimiseen:
https://www.facebook.com/groups/567904916602292/
Junior handlereiden Whatsapp-ryhmä:
https://chat.whatsapp.com/5Hiv5BAcO4r7TOwVJVU0YX
Eri rotujen rotumääritelmät:
https://www.kennelliitto.fi/koirat/koirarodut-ja-rotumaaritelmat
Kennelliiton Nuorten tapahtumakalenteri:
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/nuorten-tapahtumakalenteri
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13 Kennelliiton Nuorten JH-leiri
Kennelliiton Nuoret järjestää vuosittain 1-2 junior handler -leiriä, joille ovat tervetulleita kaikki lajista
kiinnostuneet nuoret kokemuksesta riippumatta. Aloittelijoille on luvassa alkeiden opetusta ja
kokeneemmille huippuoppia. Vaatimuksena leireille on nuoren oma Kennelliiton jäsenyys, vanhemman
jäsenyys ei riitä.

14 Terminologia
Vapaasti seisotus Koira seisoo omilla jaloillaan, ilman että kosket siihen tai siirrät sen jalkoja. Koira katsoo
joko sinua/namia tai jotain muuta
Asetellen Laitat koiran jalat oikeille paikoilleen, pidät hännästä ja/tai päästä/pannasta kiinni
Etuliike Koiran liikkuminen edestäpäin katsottuna (etujalat)
Takaliike Koiran liikkuminen takaapäin katsottuna (takajalat)
Sivuliike Koiran liikkuminen sivusta päin katsottuna (profiili, kaikki jalat)
Löysä hihna Koiran hihna ei kiristy siitä kiinni pidettäessä
Kireä hihna Koiran hihna on kireällä (ei kurista koiraa, tai nosta sitä)
Koiran ilmeen näyttäminen Koira seisoo kohti tuomaria noin metrin päässä, pää kohti tuomaria ja kiinnittää
huomiota tuomariin
BIS Best In Show, eli näyttelyn paras
JH Junior handler
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