Nosework koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje
Hyväksytty Kennelliitossa 12.8.2021, voimassa 12.8.2021 alkaen.
Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon
kehittäminen ja ylläpito.
Kaikkiin kokeisiin on jo anomisvaiheessa nimitettävä vastaava koetoimitsija.
Yllä mainitusta poiketen ei kokokauden kokeeseen tarvitse nimittää vastaavaa koetoimitsijaa.

KOETOIMITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA KOULUTUS
Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava Kennelliiton jäsen jo peruskurssille mentäessä ja hänen on
omattava riittävä tietous omasta tai omista koemuodoistaan.
Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen, se koostuu perusosasta sekä koemuotokohtaisesta osasta.

Koetoimitsijakoulutuksen perusosa
Koulutuksen järjestää Kennelliitto, kennelpiiri tai taho, jolle Kennelliitto on myöntänyt oikeuden järjestää
koetoimitsijakoulutuksen perusosan.
Koetoimitsijakoulutuksen perusosan kurssin johtajana toimii aluekouluttaja.

Koemuotoon liittyvä erikoiskoulutus.
Lajikohtaisen koulutuksen järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys nosework työryhmän vahvistaman
koulutusohjelman mukaisesti.
Koulutuksen järjestäjä anoo koulutuksen järjestämislupaa. Kennelliitolta
Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.
Kurssin johtajan on oltava Nosework ylituomari.

Koetoimitsijakokelaan harjoittelu
Koetoimitsijakokelaan on suoritettava kaksi harjoittelua, joista vähintään toisen tulee olla kaikkien
etsintämuotojen koe (KEK). Kokelas sopii harjoittelusta kokeen vastaavan koetoimitsijan kanssa hyvissä ajoin
ennen koetta.
Harjoittelun tulee käsittää kaikki kokeen järjestämiseen liittyvät vaiheet.
Koetoimitsijakokelaan harjoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin tehtäviin:
● Kokeen toimistotehtävät.
● Tuloslaskenta ja tulosten lähettäminen.
Harjoittelun ohjannut koetoimitsija antaa lausunnon harjoittelusta ja sen tarkoituksen toteutumisesta.

Pätevöinti
Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksen
perusosan että lajikohtaisen koulutuksen ja harjoittelut viiden vuoden aikana.
Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta.
Kennelliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden ja pitää listaa pätevöimistään koetoimitsijoista.
Kennellitolla on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko määräajaksi tai kokonaan.

OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU
Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita ja hänen
on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen.
Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon kokeen
kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus.
Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin koemuodon
säännöissä tai ohjeissa.
Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.
Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti. Hänen tulee
osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita

