KENNELPIIRIN ALUEKOULUTTAJAN TOIMIOHJE
Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen hyväksymä 20.8.2020.
Aluekouluttajan toimiohje tulee voimaan 1.1.2021.
1. Aluekouluttajan asema
Kennelliitto vastaa aluekouluttajatoiminnasta koko maassa yhteistyössä kennelpiirien kanssa.
Aluekouluttaja toimii läheisessä yhteistyössä oman kennelpiirinsä kanssa. Kennelpiirin hallitus kutsuu
tarvittaessa oman piirinsä alueella toimivat aluekouluttajat kokouksiinsa.
Aluekouluttaja on kennelpiirin esittämä, Kennelliiton tehtävään nimeämä henkilö. Hän on tehtävässään
Kennelliiton edustaja.
Aluekouluttajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti ja nauttia yleistä luottamusta
kennelharrastuksen piirissä.
2. Aluekouluttajan valinta ja pätevöinti
Aluekouluttajan tehtävään hakeudutaan lähettämällä hakemus ja tarvittavat liitteet kennelpiirille.
Esitykseen liitetään henkilön laatima ansioluettelo, josta ilmenee hänen toimintansa
kennelharrastuksessa. Kennelpiiri tekee esityksen aluekouluttajasta Kennelliiton hallitukselle. Hallituksen
tehtävä on nimittää ja erottaa aluekouluttajan tehtävästään. Aluekouluttaja voi erota tehtävästään
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kennelliitolle.
Aluekouluttajia voi olla kennelpiirissä useampi kuin yksi, mikäli kennelpiiri katsoo sen tarpeelliseksi.
Esitetyn henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
- hakijalla on voimassa oleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa
- suorittanut kehätoimitsija- ja koetoimitsija 1 -kurssit
- suorittanut hyväksytysti kasvattajan perus- ja jatkokurssin
- mahdollisimman monipuolinen ja laaja kenneltoiminnan tuntemus
- aktiivinen kennelharrastaja ja osallistuu yhdistystoimintaan
- hyvän suullinen ja kirjallinen esitystaito
- on halukas kehittämään itseään ja omaksuu uusia asioita
- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä
- hakijan toiminta on ollut moitteetonta vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan (ei ole saanut
esimerkiksi Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai rikkomuksesta).
3. Aluekouluttajan koulutus
Kennelliitto perehdyttää aluekouluttajan tehtäväänsä. Kennelliitto vastaa aluekouluttajien toiminnan
ohjauksesta sekä jatko- ja täydennyskoulutuksesta, johon aluekouluttajalla on velvollisuus osallistua
vähintään joka toinen kerta.

4. Aluekouluttajan tehtävät
Aluekouluttajan toiminta keskittyy pääasiallisesti kennelpiirin alueella tapahtuvaan koulutustoimintaan,
mutta tarvittaessa hänen asiantuntemustaan voidaan käyttää valtakunnallisesti. Aluekouluttaja saa
kouluttaa myös oman kennelpiirinsä ulkopuolella.
Aluekouluttaja suunnittelee ja esittää kennelpiirille toimialaansa kuuluvaa koulutusta koskevan
vuosittaisen toimintasuunnitelman ja pyydettäessä talousarvion. Aluekouluttaja tekee
toimintakertomuksen ja -suunnitelman vuosittain ja toimittaa ne kennelpiirille ja Kennelliitolle tammikuun
aikana. Aluekouluttajan tulee suhtautua puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikkiin kennelharrastajiin.
Aluekouluttaja vastaa seuraavien kurssien toteutuksesta:
Kurssi

Järjestäjä

Kasvattajan peruskurssi

Kennelliitto/kennelpiiri

Kasvattajan jatkokurssi

Kennelliitto/kennelpiiri

Koetoimitsija 1 -kurssi

Kennelliitto/kennelpiiri

Ylituomari 1 -kurssi

Kennelliitto/kennelpiiri

Tunnistusmerkitsijän peruskurssi

Kennelliitto/kennelpiiri

Ulkomuototuomareiden alkeiskurssin järjestelyt

Kennelliitto

Osa kursseista voidaan järjestää joko osittain tai kokonaan verkkokursseina.
5. Aluekouluttajan toimen keskeytyminen tai päättyminen
Jos aluekouluttaja ei täytä velvoitteitaan ja/tai ei osallistu vähintään joka toiseen jatkokoulutustilaisuuteen
tai on toimestaan poissa yli kaksi vuotta, voi Kennelliitto katsoa hänen luopuneen tehtävästä, tai
Kennelliitto voi erottaa hänet tehtävästään.
Kennelliitto voi erottaa aluekouluttajan tehtävästään, mikäli hän ei enää täytä aluekouluttajan
toimiohjeessa mainittuja vaatimuksia tai toimii vastoin hyvää kenneltapaa, Kennelliiton sääntöjä, ohjeita
tai määräyksiä tai voimassa olevia lakeja. Kennelliitto voi vapauttaa aluekouluttajan tehtävästään, jos hän
muuttaa pois nimetyn kennelpiirin alueelta.
Jos aluekouluttaja haluaa jäädä määräajaksi pois tehtävästä, tulee siitä ilmoittaa Kennelliittoon kirjallisesti.
Aluekouluttajan jäädessä yli vuoden ajaksi pois toiminnasta, tulee häneen osallistua seuraavaan
mahdolliseen jatkokoulutustilaisuuteen ennen aluekouluttajatoiminnan uudelleen aloittamista.
Määräaikainen poissaolo voi olla enintään kaksi vuotta.
6. Kulukorvaukset ja muut kulut
Kohdassa 4. mainittujen kurssien osalta aluekouluttajan kulukorvauksista vastaa kennelpiiri voimassa
olevan Kennelliiton matkustussäännön mukaisesti.

Ulkomuototuomarin alkeiskurssin osalta kulukorvauksista vastaa Kennelliitto. Kennelliitto vastaa
aluekouluttajien perehdytys-, jatko- ja täydennyskoulutukseen liittyvistä kuluista. Lisäksi Kennelliitto
vastaa verkkokursseihin liittyvistä kuluista.
Kennelliitto antaa toimintamäärärahaa kennelpiirien aluekouluttajien matka- ja päivärahakorvauksissa
valtuuston kulloinkin hyväksymän talousarvion puitteissa.
Kurssin järjestäjä vastaa kurssi järjestämisestä syntyvistä kuluista (muun muassa mahdollinen tilavuokra,
koulutus materiaalit ja ruokailut).
7. Muuta
Kennelliiton hallituksella on erityisistä syistä oikeus poiketa tästä ohjeesta.

