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KOETOIMITSIJAN KOULUTUS, VELVOLLISUUDET JA VASTUU SEKÄ
PÄTEVÖINTI
KOETOIMITSIJOIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET
Hyväksytty Kennelliitossa 4.12.2018
Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen.
Koetoimitsijoiden tiedon ja taidon kehittäminen sekä ylläpito.

KOETOIMITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
- Koetoimitsijakoulutukseen voivat osallistua kennelpiirien, rotujärjestöjen, liittojen ja kennelyhdistysten
jäsenet
- Koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omista koemuodoistaan.
- Koetoimitsijan on oltava täysikäinen = oikeustoimikelpoinen (18 vuotta täyttänyt)
- Oltava Kennelliiton jäsen.
- Oltava toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsijatehtävissä tai muuten siihen hyvin
perehtynyt.

KOULUTUS
1. KOULUTUKSEN TARKOITUS
Eri koemuotojen toimitsijoiden perus- ja kenneltietouden lisääminen ja yhtenäistäminen.
Eri koemuotojen tuntemuksen laajentaminen. Koetoimitsijan vastuutietouden lisääminen.
Kurssin päätyttyä tulee osallistujan hallita koeasiapapereiden täyttäminen ja menettely niiden kanssa sekä
omattava valmius toimia omassa koemuodossaan vastuullisena koetoimitsijana ja/tai sihteerin tehtävissä.
Kouluttaa riittävä määrä koetoimitsijoita kokeiden järjestäjien käyttöön, niin, että jokaisessa kokeessa ainakin
yksi toimitsija on saanut ko. koulutuksen.

2. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Kirjallisesti tai koulutuksen järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Hänen on omattava kokemusta omasta koemuodostaan esimerkiksi kilpailukokemuksen kautta ja oltava iältään oikeustoimikelpoinen.

3. KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus on jaettu kahteen osaan, jotka suoritetaan järjestyksessä:

OSA 1
Koemuodoille yhteisen tietouden antaminen.
Kouluttajina toimivat ensisijaisesti aluekouluttajat. Voimassa 5 seuraavaa kalenterivuotta.

OSA 2
Koemuotoon liittyvä erikoiskoulutus.
Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.
Koulutuksen hoitavat ko. koemuodon ylituomarit sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

PÄTEVÖINTI
Osallistujan on suoritettava molemmat jaksot hyväksytysti pätevöityäkseen.
Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden ja pitävät rekisteriä
pätevöimistään koetoimitsijoista. Pätevyyden voimassaoloaika on viisi vuotta ja se uusitaan
jäsenyhdistyksen esityksestä.
Ylituomarin koemuotokohtainen koetoimitsijapätevyys on voimassa niin kauan kuin hänellä on ko.
koemuodon ylituomaripätevyys. Luopuessaan kyseisen lajin ylituomaripätevyydestään, tulee hänen uusia
koetoimitsijapätevyytensä koemuodon osalta normaalisti viiden vuoden välein.
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OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU
Koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja järjestämisohjetta.
Hänen on noudatettava toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä tapoja tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
Koetoimitsija vastaa muiden toimitsijoiden työskentelystä. Järjestää mm heille riittävän valmennuksen ja
seuraa heidän toimintaansa kokeen aikana. Vastaavan koetoimitsijan osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun
ei ole suotavaa.
Opastaa ulkomaalaisen tuomarin Suomen koesäännöistä ja käytännöistä.
Antaa tarvittaessa lausunnon, kokeen kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn
mukainen valitus. Kokeen sääntöjen mukaisesta toteutumisesta vastaa kokeen ylituomari.
Toimitsijalle aiheutuneet kulut korvataan hänelle kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
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