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Toko edustusjoukkueen valintakokeiden järjestämisohje 
Järjestämisohje on hyväksytty Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnassa 26.11.2015 

 

TOKO edustusjoukkueen nimeämistä varten järjestetään vuosittain 5 - 10 koetta, jotka nimetään 

edustusjoukkueen valintakokeiksi. Palveluskoiraliitto sopii valintakokeiden järjestäjät ja 

arvostelevat tuomarit. Valintakokeiden järjestäjät toimivat yhteistyössä Palveluskoiraliiton 

nimeämän yhdyshenkilön kanssa. Valintakokeiden järjestäjät vastaavat kokeen taloudesta.  

 

Valintakokeeseen saavat osallistua myös juoksuaikaiset nartut. Koejärjestelyt ovat juoksuisen 

nartun kohdalla vastaavat kuin KV-kokeissa. Koira voi saapua koepaikalle vasta muiden 

koirakoiden suoritusten jälkeen ja suorittaa oman koesuorituksensa viimeisenä. 

 

Kilpailijoiden on syytä varautua siihen, että koe kestää koko päivän.  

 

Osallistumisoikeus  

 

 Osallistumisoikeus on suomalaisen omistamalla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevalla 

puhdasrotuisella koiralla. 

 

 Yksi ohjaaja saa osallistua kokeeseen vain yhdellä koiralla.  

 

 Koiramäärää rajoitetaan riippuen tuomareiden määrästä, 20-25 koiraa / tuomari. 

  

 Koiralla pitää olla vähintään yksi erikoisvoittajaluokan 1-palkinto. 

 

 Etusijalla kokeeseen ovat koirakot, jotka aikovat hakea edustusjoukkueeseen ko. vuodeksi, 

jota valintakoe koskee. Heidän pitää myös olla käytettävissä edustustehtäviin ko. vuonna. 

  

 Mikäli osallistujien karsintaa joudutaan tekemään, lähettää koetoimikunta tarvittavan 

aineiston Palveluskoiraliiton yhdyshenkilölle. Karsinta tapahtuu koirakon tulosten 

perusteella. Huomioon otetaan myös koiran erikoisvoittajaluokan kilpailumenestys ja koiran 

ikä sekä arvokilpailumenestys. 

  

 Palveluskoiraliitto tekee tarvittaessa osallistujien valinnan.  

 

 Mikäli kokeessa on tilaa, voidaan näistä säännöistä poiketa, ja ottaa mukaan muita koiria, 

joilla on kilpailuoikeus erikoisvoittajaluokkaan. Näilläkin koirilla pitää olla 1-palkinto 

erikoisvoittajaluokasta. Tarvittaessa valitaan koirat kokeeseen arpomalla.   

 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen 

 

 Edustusjoukkueeseen pyrkivä ilmoittaa Kennelliitolle halukkuudestaan hakea joukkueeseen 

ja varmistaa tällä pääsyn valintakokeeseen. Ilmoitus tulee tehdä kulloinkin voimassa olevan 

ohjeistuksen mukaisesti määräaikaan mennessä, yleensä ennen uuden valintakauden alkua. 

 

 Niiden ohjaajien, jotka eivät ole halukkuudestaan ohjeiden mukaan ilmoittaneet 

määräaikaan mennessä, tulee tavanomaisten ilmoittautumistietojen lisäksi lähettää kopio 

kilpailukirjasta (kaikkine tuloksineen) koetoimikunnalle mahdollista osallistujien karsintaa 

varten. 
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Suoritusjärjestyksen arpominen  

 

 Koirakoiden suoritusjärjestys valintakokeessa arvotaan koepäivänä koepaikalla kokeen 

alkaessa. Täten kaikki valintakokeeseen osallistuvat koirakot saapuvat paikalle samaan 

aikaan.  

 

 

Kehä 
 

 Käytetään riittävän suurta kehää, jotta tarvittaessa voidaan suorittaa kaikki liikkeet 

peräkkäin.  

 

 Pyritään sellaisiin kehäjärjestelyihin, ettei paikallaoloissa koirien edessä ole muita ihmisiä 

kuin toimitsijat (ks. säännöt EM/MM-kokeiden järjestämisestä). 

 

 Ruudun ja ohjatun noudon sijoittaminen: sijoitetaan ohjattu nouto siten, ettei koira joudu 

tekemään noutoa kohti ruutua. Sijoitetaan molemmat liikkeet riittävän kauas kehän 

reunoista.  

 

 

Tarvikkeet ja välineet  

 

 Käytetään selvästi kehän pohjasta ja taustasta erottuvia, sääntöjen mukaisia merkkejä. 

 

 Huolehditaan, että kokeessa käytetään sääntöjen mukaisia tarvikkeita ja välineitä, esim. 

noutoesineet (erikokoisia ja riittävän monenlaisia sekä riittävästi tunnistusnoutoesineitä). 

 

 Noutoesineinä voidaan käyttää ohjatussa noudossa myös sorvattuja puuesineitä (ns. PK-

kapuloita), mutta niiden tulee erottua selvästi kentästä/pohjasta.  

 

 

Suoritusten arviointi 

 

 Koirakoiden suorituksista annetaan kirjallinen arviointi. Tuomarille tulee varata 

kirjuri/toimitsija, jolle tuomari sanelee kirjallisen arvion liikkeen oleellisista ansioista ja 

virheistä. Kirjuri/toimitsija kulkee tuomarin mukana ja sanelu suoritetaan reaaliaikaisesti. 

Kirjallinen arvostelu annetaan kilpailijalle kokeen lopussa. Arvostelua ei kopioida eli ainoa 

kappale jää kilpailijalle.  

 

 Lomakkeet, joille arviointi kirjataan, voivat olla vapaamuotoisia. Valintakokeiden 

yhdyshenkilöltä voi pyytää erilaisia malleja. Mahdollisesti ylituomari antaa haluamansa 

mallin, mutta kannattaa varmistaa, kuka lomakkeet kopioi ja että mahdolliset muut 

arvostelevat tuomarit tuntevat käytetyn lomakkeen ja menettelytavan. Lomakkeita tarvitaan 

kilpailijoiden määrä + muutama varakappale. 

 

 Tuomari näyttää jokaisen liikesuorituksen jälkeen antamansa arvosanan. Mikäli aikataulu 

sallii, hän voi tarvittaessa/ pyydettäessä perustella arvosanansa hyvin lyhyesti. Niin ikään 

hän voi antaa tarvittaessa/halutessaan lopuksi yhteenvedon koirakon suorituksesta.  

 

 

 

 



Päivitetty: 2.12.2015  

  3 

 

Liikkeenohjaaja  
 

 Liikkeenohjaajien tulee olla kokeneita ja noudattaa liikkeenohjaajien ohjeen mukaista 

käskyttämistä.  

 

 Kahden liikkeenohjaajan käyttäminen on suositeltavaa erityisesti jos kaikki liikkeet 

suoritetaan kerralla peräkkäin. Työnjako liikkeenohjaajien välillä voi olla esimerkiksi 

liikekohtainen (ohjaavat kukin sovitut liikkeet) tai sellainen, että toinen ohjaa liikkeet ja 

toinen huolehtii merkkien ja noutoesineiden asettamisesta / keräämisestä. Kaikille 

koirakoille noudatetaan samaa työnjakoa.  

 

 Kauko-ohjauksessa on suositeltavaa, että liikkeenohjaaja asettuu koiran taakse (noin 3 m) 

selin koiraan.  

 

 

Liikkeiden suorittaminen 

 

 Suositeltavaa on, että kaikki liikkeet tehdään peräkkäin. Liikkeiden suoritusjärjestyksen ei 

tarvitse olla sama kuin sääntökirjassa. 

 

 Jos liikkeet tehdään eri kehissä, on suositeltavaa, että kehien välissä ohjaaja odottelee koiran 

kanssa seuraavaan kehään pääsyä erikseen rajatulla odottelualueella, jossa koiran 

palkitseminen makupaloilla tai leluilla tms. on kielletty. Koiran juottaminen on sallittua. 

Odottelualueella oleminen ei koske paikallaolon ja yksittäin suoritettavien liikkeiden välisiä 

aikoja eikä tilannetta, jossa odotteluaika venyy pitkäksi (yli 5 minuuttia).  

 

 Liikkeiden välillä koiran liiallinen innostaminen on kiellettyä, koiran pitää pysyä ohjaajan 

vasemmalla puolella hallinnassa liikkeiden välillä. 

 

 

Tulokset 
 

 Tulokset toimitetaan mahdollisimman pian myös valintakokeiden yhdyshenkilölle 

julkaistavaksi.  

 


