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Junior handler -kilpailuiden sääntöjä täydentävät ohjeet 

Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 22.11.2013. Ohjeet astuvat voimaan 1.1.2014. 

 

Junior handler -kilpailun tavoitteena on lisätä nuorten koiraharrastusta sekä edistää ja parantaa koirien ja 
nuorten yhteistyötä. Junior handler -kilpailu opettaa nuorelle, miten koiran parhaita puolia tuodaan esille 
näyttelykehässä sekä miten esittäjä voi helpottaa tuomarin arvostelutehtävää. 
 

Kaikkia junior handler -kilpailuita koskevat ohjeet 

 
- Junior handler -kilpailijaa koskevat samat käyttäytymisohjeet kuin näytteilleasettajia 

näyttelysääntöjen mukaan 

- Kilpailija ei saa puhutella arvostelevaa tuomaria näyttelypaikalla ennen arvostelua eikä arvostelun 

aikana ilman pakottavaa syytä 

- Kilpailija tai hänen perheenjäsenensä ei saa ottaa yhteyttä tuomariin etukäteen saadakseen 

kilpailuetua 

- Kilpailija ei saa häiritä eikä moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla sopimattomasti 

tai hyvän tavan vastaisesti 

- Kilpailijan tulee huolehtia koiransa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta 

 

1 Kilpailun järjestäminen 

 

1.1 Kilpailun aikana arvostelukehässä saa olla paikalla kilpailijoiden ja kilpailukoirien lisäksi ainoastaan 
arvosteleva tuomari, tarvittavat kehäavustajat sekä kilpailun sujumisen edellyttämät 
näyttelytoimikunnan edustajat. 

1.2 Junior handler -kilpailukehässä tulee olla tuomarin apuna vähintään yksi kehäavustaja, joka tuntee 

kilpailun säännöt. Kehäavustajan tulee osata sekä suomea että arvostelevan tuomarin käyttämää 

kieltä. Avustaja toimii tarvittaessa tulkkina tuomarin ja kilpailijoiden välillä.  

1.3 Kehässä on oltava junior handler -kilpailun säännöt sekä sääntöjä täydentävät ohjeet. 

1.4 Kehässä on oltava pöytä pienten koirien arvostelua varten. 

1.5 Kilpailijan tulee osallistua kilpailuun ensisijaisesti kilpailunumeronsa osoittamalla paikalla.  

1.6 Ennen kilpailun alkua voi kilpailija sopia kehäavustajan kanssa osallistumisestaan kilpailuun 

muulla, kuin kilpailunumeron osoittamalla paikalla. Muutokseen vaaditaan tuomarilta saatu lupa. 

Voidakseen osallistua kilpailuun, tulee kilpailijan saapua paikalle ennen oman ikäryhmänsä 

viimeisen kilpailijan yksilöarvostelua. 
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2 Kilpailijoiden ikäryhmäjako ja sijoittaminen 

 

2.1 Tuomari sijoittaa kummassakin ikäryhmässä viisi parasta. Kummankin ikäryhmän voittajat 

kilpailevat keskenään kilpailun voitosta. 

 

2.2 Jos kilpailijoita on yli sata, voidaan ikäluokat jakaa eri tuomareille ja eri kehissä arvosteltavaksi 

siten, että nuorempien ikäryhmä on yhdellä ja vanhempien ikäryhmä toisella tuomarilla. Arpa 

ratkaisee, kumman ikäryhmän arvostelee alkuperäiseksi tuomariksi ilmoitettu henkilö. Alkuperäinen 

tuomari valitsee päivän parhaan kilpailijan. 

 

3 Kilpailijoiden ikäryhmäjako ja sijoittaminen 

 

3.1 Kilpailun järjestäjä voi harkintansa mukaan neuvotella Kennelliiton nuorisotoimikunnan kanssa 

tuomarivalinnoista. 

3.2 Tuomari voi halutessaan vaihdattaa koiria kilpailijoiden kesken tai käyttää ulkopuolisia vaihtokoiria. 

3.3 Tuomarin tulee olla henkilö, joka tuntee useiden eri rotujen esittämistavan. Tuomarin tulee tuntea 

junior handler -laji sekä koiranäyttelytoiminta. 

3.4 Junior handler -tuomaria koskee Kennelliiton yleinen jääviyssääntö kaikilta osin. 
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Junior handler -kilpailun arvosteluohjeet sekä arvostelussa huomioitavia asioita 
 
 
1. Kilpailussa on tarkoitus esittää koiraa rodunomaisesti. Arvostelun pääpaino tulee olla koiran hyvässä 

kohtelussa sekä yhteistyössä koiran ja esittäjän välillä. 
 
2. Kilpailun kulun tulee muistuttaa rotukehäarvostelua, eli sen tulee sisältää sekä ryhmäliikkeitä että 

yksilöarvostelun. 
 
3. Kilpailussa suositellaan käytettäväksi rotukehissä yleisesti käytettäviä kuvioita: ympyrä, edestakaiset 

liikkeet ja kolmio. Tuomari voi halutessaan ja harkintansa mukaan teettää myös muita kuvioita. 
 
4. Tuomari voi pyytää esittäjiä näyttämään koiran hampaat tai purennan. 
 
5. Kehän ulkopuolinen avustaminen ja neuvonta kilpailun aikana on kielletty. 
 
6. Kilpailijan on esitettävä samaa koiraa koko kilpailun ajan, ellei tuomari vaihdata kilpailijoiden koiria tai 

tuo kehään ulkopuolisia vaihtokoiria. Kilpailukoiran saa vaihtaa kesken kilpailun painavasta syystä, 
mikäli tuomari antaa tähän erikseen luvan. 

 
7. Kilpailijan tulee hallita esittämänsä koira. 
 
8. Koiran ulkomuodollisella laadulla ei saa olla merkitystä kilpailussa menestymiseen. 
 
9. Tuomarin tulee ohjeistaa kilpailijat selkeästi siten, että kilpailijat ymmärtävät tuomarin toivomukset. 

Tarvittaessa apuna tulee käyttää kehäavustajaa. 
 
10. Arvostelun apuna suositellaan käytettävän Kennelliiton junior handler –arvostelulomaketta 
 
 
 
Suomen mestaruus -osakilpailua, suomen mestaruus -finaalia sekä piirinmestaruuskilpailua 
koskevat lisäohjeet 
 
 
1 Suomen mestaruus -osakilpailun järjestäminen 
 

1.1 Suomen mestaruus -osakilpailun järjestämisestä vastaa kennelpiiri. 

1.2 Näyttelyn ennakkotiedoista tulee käydä selvästi ilmi, kumpana päivänä kilpailu on Suomen 

mestaruus -osakilpailu. 

1.3 Mikäli samana viikonloppuna järjestetään kaksi kaikkien rotujen koiranäyttelyä, joiden molempien 

yhteydessä on Suomen mestaruus -osakilpailu, tulee järjestäjien sopia keskenään Suomen 

mestaruus -osakilpailut eri päiville. 

1.4 Suomen mestaruus -osakilpailun finaali järjestetään ryhmäkilpailukehässä päivän 

ryhmäkilpailuiden aluksi. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain painavasta syystä. 

 
 
2 Suomen mestaruus -osakilpailuvoittajan valinta 
 

2.1 Suomen mestaruus -osakilpailun voittaja on oikeutettu kilpailemaan kyseisen vuoden Suomen 
mestaruus -finaalissa. 

2.2 Suomen mestaruus -osakilpailun päivän paras kilpailija valitaan ikäryhmien voittajista. 
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2.3 Suomen mestaruus -osakilpailuvoitosta voidaan poikkeustilanteessa joutua järjestämään erillinen 
kilpailu. Tällöin toimitaan kohtien 2.4–2.6 mukaan. 

2.4 Mikäli kummankaan ikäryhmän voittaja ei ole Suomen kansalainen, valitaan päivän paras junior 

handler normaalisti. Tämän jälkeen valitaan Suomen mestaruus -osakilpailuvoittaja siten, että 

keskenään kilpailevat kummankin ikäryhmän parhaiten sijoittuneet Suomen kansalaiset. 

2.5 Mikäli toisen ikäryhmän voittaja on Suomen kansalainen ja hän häviää päivän parasta kilpailijaa 

valittaessa, kilpailee hänen kanssaan Suomen mestaruus -osakilpailuvoitosta toisen ikäryhmän 

parhaiten sijoittunut Suomen kansalainen. 

2.6 Mikäli toisen ikäryhmän voittaja on Suomen kansalainen ja hän voittaa kilpailun, on hän samalla 

Suomen mestaruus -osakilpailuvoittaja. 

 
 
3 Suomen mestaruus –finaali 
 

3.1 Suomen mestaruus -finaalin järjestää Kennelliitto. 

3.2 Kilpailu järjestetään Kennelliiton kansainvälisen koiranäyttelyn yhteydessä. 

3.3 Kyseisen vuoden Suomen mestaruus -osakilpailuvoittajat kutsutaan Suomen mestaruus -finaaliin. 

3.4 Suomen mestaruus -finaali käydään ikäluokattomana kilpailuna, jossa sijoitetaan viisi parasta 
kilpailijaa. 

3.5 Kilpailija saa käyttää Suomen mestaruus -osakilpailussa sekä Suomen mestaruus -finaalissa eri 
kilpailukoiraa. 

 
 
4 Piirinmestaruuskilpailu 
 

4.1 Piirinmestaruuskilpailun järjestää asianomainen kennelpiiri, joka myös päättää sijoitettavien 
kilpailijoiden määrän sekä hankkii heille palkinnot. Kennelpiiri saa päättää, käydäänkö kilpailu 
ikäluokattomana vai kahdessa ikäryhmässä. 

4.2 Piirinmestaruuskilpailun voi arvostella eri tuomari kuin samana päivänä järjestettävän kaikille 
avoimen kilpailun. 

4.3 Piirinmestaruuskilpailijoille lähetetään erilliset numerolaput piirinmestaruuskilpailua varten. 

4.4 Mikäli kilpailija osallistuu samana päivänä järjestettävään avoimeen kilpailuun, on 
piirinmestaruuskilpailuun osallistuminen maksutonta. 

4.5 Mikäli piirinmestaruuskilpailu järjestetään Suomen mestaruus -osakilpailun yhteydessä, tulee 
piirinmestaruuskilpailu järjestää ensin. Tällöin kennelpiirin alueella asuva nuori, joka on voittanut 
Suomen mestaruus -osakilpailun aiemmin samana vuonna, kilpailee ainoastaan 
piirinmestaruudesta. 

4.6 Piirinmestaruuskilpailua ei voida järjestää samana päivänä jonkin muun kennelpiirin alueella 
järjestettävän Suomen mestaruus -osakilpailun kanssa. 

4.7 Piirinmestari palkitaan ryhmäkilpailukehässä. 

4.8 Kilpailu järjestetään Kennelliiton kansainvälisen koiranäyttelyn yhteydessä. 
 
 
Poikkeukset 
 
Kennelliiton hallituksella on oikeus poiketa tästä ohjeesta painavasta syystä. 
 


