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MEJÄ-kokeiden järjestelyohjeita koronapandemian aikana
MEJÄ-ylituomarikollegio
MEJÄ-kokeita voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen ottaen huomioon viranomaisten ja Kennelliiton säädökset
koronapandemiasta johtuvalle poikkeustilanteelle.
MEJÄ-ylituomarikollegio on koonnut tähän ohjeeseen suosituksia MEJÄ-kokeiden järjestelyiden osalta.
Ohjeistusta voidaan muuttaa, mikäli viranomaisten ja/tai Kennelliiton antama ohjeistus muuttuu. Nämä
ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi eikä näistä ole tarkoitus muodostaa normaalia toimintatapaa, sitten kun
pandemia on ohi.
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä. Koetta järjestettäessä on huomioitava jokaisessa tilanteessa turvavälit ja
siitä pitää muistuttaa kokeessa olijoita.

Kokeisiin osallistujat

Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kokeeseen osallistutaan vain terveenä.
Kokeeseen ei saa osallistua jos:
•
•

Osallistujalla tai jollakin perheenjäsenellä on flunssan oireita
Osallistuja tai hänen perheenjäsenensä on ollut ulkomailla viimeisen kahden viikon sisällä

Kokeen keskuspaikalle tulee vain yksi henkilö/koira. Suositellaan, että yksi henkilö osallistuu vain yhden koiran
kanssa kokeeseen.
Liikutaan omalla autolla, vain yksi henkilö/auto.
Kennelliiton ohjeen mukaan koiran sirun tarkistaa koiran ohjaaja ja sirun tarkistaa lukulaitteesta
koetoimikunnan jäsen. Sirulukija desinfioidaan jokaisen koiran jälkeen.

Kokeen tuomarit

Koetoimikunnan on hyvissä ajoin varmistettava, että tuomari on valmis ottamaan arvostelutehtävän vastaan.
Tuomari voi kieltäytyä arvostelusta, eikä hän ole velvoitettu hankkimaan sijaista itselleen.
Kokeen ylituomari viime kädessä päättää, millaisia erityisjärjestelyjä noudatetaan kokeessa.
Tuomari liikkuu yksin omalla autollaan kokeen aikana.
Kokeessa ei kätellä.
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Koetoimikunta
Vastaava koetoimitsija vastaa, että kokeessa noudatetaan poikkeussäännöksiä, esimerkiksi että kokeeseen
osallistuu korkeintaan 50 henkilöä Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti. Pidetään kirjaa kaikista kokeeseen
osallistuneista henkilöistä mahdollisia tartuntojen jäljitystilanteita varten.
MEJÄ-ylituomarikollegio 17.5.2020 2 Koiramäärää/tuomari on syytä harkita ja miettiä, jos vähäisemmällä
koiramäärällä/tuomari saavutetaan turvallisuuden kannalta parempi lopputulos. Jo hyvissä ajoin ennen koetta
keskustellaan näistä vaihtoehdoista kokeen ylituomarin kanssa, kuten muistakin erityisjärjestelyistä.
Koemaksu kannattaa ottaa vasta koepaikan varmistumisen jälkeen ja kun on muutenkin varmuus kokeen
pitämisestä. Suosittelemme, että järjestäjä palauttaa osallistumismaksun ilman lääkärintodistusta, mikäli
osallistujalla tai jollakin perheenjäsenellä on flunssan oireita.
Kokeeseen ei oteta yleisöä.
Suositellaan omien eväiden käyttöä kaikkien osallistujien, talkoolaisten ja tuomareiden osalta.
Jäljet suunnitellaan sellaiseen maastoon, että minimissään 2 metrin turvavälit voidaan toteuttaa. Jätetään siis
tiheät maastonkohdat pois koemaastoista.
Kokeen keskuspaikalla vältetään sisätilojen käyttöä. Puhuttelut hoidetaan ulkona.
Ei saunota. Vältetään yöpymistä kokeen keskuspaikalla.
Odotellessa oman koesuorituksen tai opastustehtävän alkamista, ei odotuspaikoille saa muodostua
ryhmäkokoontumisia ja turvavälit tulee huomioida. Koetoimikunnan velvollisuus on huomauttaa asiasta, jos
turhia kokoontumisia syntyy.
Varataan käsidesiä osallistujien ja talkoolaisten käyttöön. Hankitaan suojakäsineitä talkoolaisten käyttöön.
Kaatona käytettävän sorkan käsittely vain suojakäsinein. Vaihtoehtoisesti varataan jokaista koiraa varten oma
sorkka. Karttojen ja muun jaettavan materiaalin käsittely suojakäsineitä käyttäen.
Koepaikalta poistutaan sen jälkeen, kun osallistujan tehtävät (ohjaus, opastus ja purku) on hoidettu.
Koirakohtaiset koepöytäkirjat toimitetaan sähköpostilla kokeen osallistujille.
Mainitaan näistä ja muista mahdollisista erikoisjärjestelyistä koekutsussa ja puhutteluissa.

Kennelliiton ja viranomaisten ohjeistusta tapahtumien järjestämisestä
Kennelliitto www.kennelliitto.fi

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kesa-heinakuun-koiraharrastustapahtumiajarjestetaan-ilmanyleisoa
Aluehallintovirasto www.avi.fi
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https://www.avi.fi/web/avi/aiheet
Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yleisotilaisuuksissa-noudatettavaohjeitakoronavirustartuntojenehkaisemisesta?fbclid=IwAR2PLXlkuwncdOIn2g49FnKCKs0t4widxlO4bujktzf2baD
VH9njCcJ1pN8

