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KOETOIMITSIJAKURSSI
OSA I

OHJELMA
Kurssin avaus
0,5 h
- ilmoittautuminen, kurssin avaus, esittäytyminen
Koetoiminta:
- tarkoitus
- merkitys
- tavoitteet

0,5 h

Koetoimitsijakoulutus, vastuu ja velvollisuudet
sekä pätevöinti
Kennelliitto
- organisaatio/koetoiminta
- keskeiset säännöt

0,5 h

Kennelliitto yleiset koetoiminnan säädökset

1.0 h

Kokeen järjestäminen

1.0 h

Kennelliiton koeasiapaperit ja niiden täyttö

2.0 h

Kokeet/koira ja lainsäädäntö

0.5 h

Kurssin päättäminen
- keskustelu, todistukset
II JAKSO
(kurssien kouluttajana toimii koemuodon ylituomarit)
Koemuodon koeohjeiden mukaisesti.
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KOETOIMITSIJAN KOULUTUS, VELVOLLISUUDET JA
VASTUU SEKÄ PÄTEVÖINTI
KOETOIMITSIJOIDEN KOULUTUS- JA
PÄTEVÖIMISOHJEET
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.
- 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.

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 koetoimitsijakortin ja pitävät
rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista.
Kortin voimassaoloaika on viisi vuotta ja se
uusitaan jäsenyhdistyksen esityksestä.

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.

3. KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus on jaettu kahteen osaan jotka
suoritetaan järjestyksessä:
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OHJE KOETOIMITSIJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 3.6.1997.

1.1.2000 alkaen on jokaisen kokeen koetoimikunnassa oltava pätevöity koetoimitsija.

KOETOIMITSIJAKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN:
Osa 1 Kennelliiton yleinen osa
Osa 2 koemuotokohtainen osuus

1 päivä
koemuotokohtaisesti

Kennelpiirit ja rotujärjestöt saavat järjestää koetoimitsijakoulutuksen 1 osan.
Kurssin toteutuksesta vastaa aina kennelpiirin aluekouluttaja.
Koemuotokohtainen osa järjestetään Kennelliiton tai rotujärjestön koulutusohjeen
mukaisesti.
Järjestäjänä toimii Kennelliitto, kennelpiiri, rotujärjestö tai kennelpiirin jäsenyhdistys.
Rotujärjestöjen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat Kennelliiton
vahvistettavaksi.
Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari.

KOETOIMITSIJAKURSSIN ANOMINEN:
Osa 1 anotaan aina sen kennelpiirin hallitukselta, jonka alueella kurssi järjestetään.
Osa 2 anotaan aina sen kennelpiirin hallitukselta, jonka alueella kurssi järjestetään.
Palveluskoirakokeiden osalta kurssit anotaan Palveluskoiraliitolta, vinttikoirakokeiden osalta
Vinttikoiraliitolta ja agilitykilpailuiden osalta Agilityliitolta.

KOETOIMITSIJAN PÄTEVÖIMINEN:
Kennelpiiri pätevöi koetoimitsijat jäsenyhdistyksen anomuksesta kun kurssin molemmat osat on
hyväksytysti suoritettu.
Palveluskoirakokeiden osalta pätevöinnin suorittaa Palveluskoiraliitto, vinttikoirakokeiden
osalta Vinttikoiraliitto ja agilitykilpailuiden osalta Agilityliitto.
Koetoimitsijan on oltava Kennelliiton jäsen. Todistukseksi pätevöinnistä henkilö saa
koetoimitsijakortin. Toimitsijakortti on määräajan (5 v) voimassa. Toimitsijakortti on samalla
vapaapääsykortti näyttelyihin ja kokeisiin.
Kennelpiiri, Palveluskoiraliitto, Vinttikoiraliitto tai Agilityliitto uusii jäsenyhdistyksensä esityksestä
määräaikaisen toimitsijakortin.
Toimitsijakoulutuksen käyminen on edellytys ylituomarikoulutukseen pääsemiseksi.
Kennelpiirit, Palveluskoiraliitto, Vinttikoiraliitto ja Agilityliitto pitävät rekisteriä pätevöimistään
koetoimitsijoista.
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SUOMEN KENNELLIITTO
HENKILÖJÄSENET
yli 140 000
ROTUJÄRJESTÖT
JA –LIITOT
yli 70

KENNELPIIRIT
19

ROTUA
HARRASTAVAT
YHDISTYKSET
yli 30

JÄSENYHDISTYKSET
Kennelkerhot,
metsästysseurat

n. 1700
•päättää laajakantoisista
asioista

•päättää Kennelliiton

YLEISKOKOUS
JOKA 3. VUOSI

säännöistä

• valitsee hallituksen
•päättää toiminnasta
ja taloudesta
•vahvistaa säännöt

•vastaa toiminnasta
ja taloudesta
•edustaa Kennelliittoa
•nimittää toimikunnat

•kaikki jäsenet ja jäsenyhdistykset voivat
osallistua

•valitsee valtuuston

VALTUUSTO
2 X vuodessa
138 edustajaa

HALLITUS
puheenjohtaja + 9 jäsentä
kokoontuu lähes joka kuukausi

•2 edustajaa / kennelpiiri
•1 edustaja / rotujärjestö
•5-12 vapailta listoilta

•valitsee kurinpitolautakunnan
Toimikunnat:
Valmistelevat ja tekevät esitykset
toimialueidensa asioista hallitukselle,
päätöksentekoa varten

•hyväksyy jäsenet
Kustannus Oy
KOIRAMME
jäsenlehti
SHOWLINK OY

KENNELLIITON
TOIMISTO
• toiminnanjohtaja
• n. 25 henkilöä
- järjestötoiminnan osasto
- hallinto- ja talousosasto
- IT osasto

KURINPITOLAUTAKUNTA
–puheenjohtaja
- 6 jäsentä + henk. koht. varajäsen
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KENNELLIITON KOULUTUS
JÄSENTEN KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUKSIA
Suomen Kennelliiton ja sen jäsenyhdistysten koulutus jäsenilleen on hyvin monipuolista
harrastusvaihtoehtojen laajuudesta johtuen.
Seuraavassa yleisiä periaatteita eri koulutusmuodoista.

KASVATTAJAKOULUTUS
Kasvattajan peruskurssi
- perustietoa perinnöllisyydestä ja jalostuksesta
- astutus ja synnytys
- rekisteröinti ja muu kasvattamiseen liittyvä säännöstö
- koirakaupan ja kuluttajan lainsäädäntö
- eläinsuojelulaki
- muuta aiheeseen liittyvää
- lopputentti/todistus
Kasvattajan jatkokurssi
- peruskurssin hyväksytysti suorittaneille
- ennakkovalmistautuminen (kirjallisuus)
- syventävää tietoa genetiikasta ja jalostuksesta
- kasvatustyö, verotus ja kirjanpito
- muuta syventävää tietoa koiran kasvattamisesta ja siihen liittyvästä
- lopputentti/todistus
Rotuyhdistysten kasvattaja- ja jalostuspäivät
- rotuyhdistykset järjestävät eri aihepiireihin liittyviä koulutuksia
- ei yhteisesti sovittua sisältöä
Jalostusneuvojakoulutus
- Kennelliitto järjestää
- rotuyhdistysten jalostusneuvojille
- yleensä avoin myös muille kiinnostuneille

KOULUTTAJAKOULUTUS
Koulutusohjaajakurssi
- erilliset vaatimusperusteet täytettävä ennen jäsenyhdistyksen esitystä
- riittävä kokemus ”kenttä” koulutuksesta
- hyvät kouluttajaominaisuudet
- vaatimukset vaihtelee eri harrastusmuodoilla ( esim. TOKO, agility ja PK)
- teoriaosuus ja käytännön harjoittelu
- pätevöidään kennelpiirissä
- ”kortti” uusittava määräajoin (toiminta kouluttajana jatkuvaa)
Koemuotokohtainen kouluttajakoulutus
- rotuyhdistykset ja liitot järjestävät harrastamilleen koemuodoille kouluttajakoulutusta

KOEKOULUTUS
Koetoimitsijakurssi osa1
- jäsenyhdistyksen suositus
- kokemusta koemuodosta
- Kennelliiton yleinen osa. Kaikille eri koemuodoille sama.
Koetoimitsijakurssi osa 2 (koemuotokohtainen)
- koetoimitsija kurssi osa 1:n suorittaneille
- sisällöstä vastaavat rotujärjestöt
- pätevöidään kennelpiirissä
- ”kortti” uusittava määräajoin (toiminta toimitsijana jatkuvaa)
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Palkintotuomarikoulutus
- yleiset ja koemuotokohtaiset perusvaatimukset
- kennelpiiri pätevöi
Ylituomarikoulutus
- yleiset ja koemuotokohtaiset perusvaatimukset
- rotujärjestö/liitto hyväksyy koulutukseen. Kennelpiirin puolto tarvitaan.
- Kennelliiton ylituomarikurssi osa 1 (pakollinen kaikille)
- koekohtaisen koulutuksen suorittaa rotujärjestöt/liitot
- harjoitusarvostelut ja mahdolliset koearvostelut
- pätevöinnin esittää rotujärjestö, kennelpiiri suosittelee, Kennelliitto pätevöi
- jatkokoulutus pakollinen
TOKO-liikkeenohjaajakurssi
- koulutusohjaajakurssin suorittaneille
- tehtävä tottelevaisuuskokeissa

KOIRANÄYTTELY
Kehätoimitsijakoulutus
- kennelpiirin näyttelyohjaaja kouluttaa
- kennelpiiri järjestää
- jatkokoulutus kennelpiireittäin
Näyttelyohjaajakoulutus
- erilliset vaatimusperusteet täytettävä ennen esitystä tehtävään
- kennelpiiri esittää, Kennelliitto vahvistaa
- Kennelliitto järjestää jatkokoulutuksen
Ulkomuototuomarikoulutus
- erilliset vaatimusperusteet täytettävä ennen esitystä koulutukseen
- Kennelliitto kouluttaa ja pätevöi
- peruskoulutus ja rotukohtainen harjoittelu
- arvostelu pätevöinti roduittain (Kennelliitto)
Ulkomuototuomareiden jatkokoulutus
- Kennelliitto ja rotuyhdistykset omille roduilleen
MUU KOULUTUS
Tunnistusmerkintäkoulutus (aluekouluttajat 2007-)
- erilliset soveltuvuusperusteet
- Kennelliitto perus- ja jatkokouluttaa
- Kennelliitto pätevöi
Kennelneuvojakoulutus
- Kennelliitto nimittää
- Kennelliitto kouluttaa
- jatkokoulutus vuosittain
- toiminta-alueet kennelpiireittäin
Aluekouluttaja
- erilliset vaatimusperusteet täytettävä ennen esitystä tehtävään
- kennelpiiri esittää
- Kennelliitto nimittää
- jatkokoulutus vuosittain
- toiminta pääsääntöisesti kennelpiireittäin
Lisätietoja eri koulutusvaihtoehdoista ja vaatimuksista osallistumiseen saat mm.
aluekouluttajilta, Kennelliitolta, kennelpiireistä, rotuyhdistyksiltä sekä Koiramme-lehdestä.
Kennelliiton jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen myös paljon erilaisia kerhoiltoja,
koulutusleirejä jne. Näistä tiedotetaan yhdistysten lehdissä ja tiedotteissa.
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SUOMEN KENNELLIITON SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton yleiskokouksessa 25.11.2007.
Säännöt astuvat voimaan 25.11.2007.
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry., josta näissä säännöissä
myöhemmin käytetään nimitystä Kennelliitto, ja
sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Kennelliiton tarkoituksena on valtakunnallisena
järjestönä edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen
koirien kasvattamista ja käyttöä.
Lisäksi Kennelliitto
- toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja
omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana
- edistää terveiden ja hyväluonteisten,
käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja
ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien
kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä
näistä tavoitteista
- edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon
edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja
- vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä
erityisesti kotimaisten rotujen osalta.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kennelliitto pitää
rotukirjaa ja koirarekisteriä, sekä sääntelee ja
järjestää koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja.
Lisäksi Kennelliitto harjoittaa koulutus-, tiedotusja julkaisutoimintaa muun muassa oman lehden
muodossa sekä muuta vastaavaa tarkoitustaan
edistävää toimintaa, jota voi olla muun muassa
museotoiminnan harjoittaminen tai museon
ylläpitäminen. Toimintansa tukemiseksi
Kennelliitolla on oikeus toimia
vakuutusasiamiehenä.
Kennelliitto voi pitää eläinten tunnistusrekisteriä.
4§
Kennelliitto on Kansainvälisen Koiranjalostusliiton
(Fédération Cynologique Internationale eli FCI)
sekä Pohjoismaiden Kennelunionin (PKU) jäsen ja
voi olla valtuuston päätöksellä jonkin muun
järjestön jäsen.
5§
Kennelliiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
Pöytäkirjakieli on suomi.
6§
Kennelliiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

JÄSENYYS
7§
Kennelliiton jäseninä voivat olla sekä rekisteröidyt
yhdistykset että yksityiset henkilöt.
Jäsenyhdistykset ovat yhdistysjäseniä.
Henkilöjäsenet ovat vuosi-, nuoriso-, perhe-,
ainais- tai kunniajäseniä.

Ainaisjäseniä ovat ennen tämän
sääntömuutoksen voimaantuloa 25.11.2007
ainaisjäseniksi hyväksytyt henkilöt.
Jäsenyhdistykset, ja halutessaan myös rotua
harrastavat yhdistykset, ei kuitenkaan 8 §:ssä
mainitut rotujärjestöt eikä lajiliitot, ovat myös
kotipaikkansa kennelpiirin jäseniä.
Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö.
Perhejäseneksi hyväksytään vuosijäsenen kanssa
samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso,
rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja lapsi.
Kunniajäseneksi voi valtuusto yksimielisellä
päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä
henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt
Kennelliiton tarkoitusperien toteuttamista.
Valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua
kunniapuheenjohtajaksi Kennelliiton entisen
puheenjohtajan.
Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain
yksi.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on
vuosijäsenoikeudet mutta ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Henkilöjäsenen jäsenyys alkaa ensimmäisestä
maksetusta jäsenmaksusta hallituksen
hyväksyttyä jäsenyyden. Jäseneksi voi liittyä
kesken toimintavuoden.
Kun Kennelliittoon kuulumaton osallistuu
Kennelliiton järjestämään tai sen
myötävaikuttamaan toimintaan, hän sitoutuu
noudattamaan Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.
8§
Kennelpiiri on Kennelliiton jäsenyhdistys, joka
alueorganisaationa vastaa Kennelliiton
edustuksesta omalla alueellaan ja jolla on näissä
säännöissä mainittu edustus Kennelliiton
valtuustossa. Kennelpiiri ei ole Kennelliiton muun
jäsenyhdistyksen jäsen.
Rotujärjestö on yhden tai useamman koirarodun
jalostusta johtava valtakunnallinen Kennelliiton
jäsenyhdistys, jolla on näissä säännöissä mainittu
edustus Kennelliiton valtuustossa. Kennelliiton
valtuusto hyväksyy rotua harrastavan yhdistyksen
rotujärjestöksi saatuaan lausunnon siltä
rotujärjestöltä, jonka alainen yhdistys on.
Lausunnon ollessa kielteinen valtuusto voi
kuitenkin vähintään 3/4 äänten enemmistöllä
hyväksyä rotua harrastavan yhdistyksen
rotujärjestöksi.
Rotujärjestö ei ole kennelpiirin jäsen.
Mikäli rotujärjestö ei ole kolmena perättäisenä
vuotena toiminnallisesti täyttänyt rotujärjestöksi
hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, valtuusto
voi hallituksen esityksestä päättää 3/4 äänten
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enemmistöllä, että yhdistyksen toiminta
rotujärjestönä lakkaa.
Kennelliiton hallitus voi hyväksyä tällaisen
yhdistyksen rotua harrastavaksi yhdistykseksi tai
rotuyhdistykseksi.
Rotua harrastava yhdistys on yhden tai
useamman koirarodun jalostusta edistävä
valtakunnallinen Kennelliiton jäsenyhdistys, joka
kuuluu jäsenenä rotunsa tai rotujensa
rotujärjestöön ja jonka Kennelliiton hallitus
hyväksyy rotua harrastavaksi yhdistykseksi
valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.
Rotua harrastava yhdistys voi kuulua jäsenenä
myös kotipaikkansa kennelpiiriin.
Rotuyhdistys on yhtä tai useampaa rotua
edustava valtakunnallinen rodunjalostuksellinen
yhdistys, joka kuuluu jäsenenä rotunsa tai
rotujensa rotujärjestöön sekä kotipaikkakuntansa
kennelpiiriin ja jonka Kennelliiton hallitus on
hyväksynyt Kennelliiton jäsenyhdistykseksi.
Kennelyhdistys on paikallista tai alueellista
koiraharrastustoimintaa harjoittava ja edistävä
yhdistys tai paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa ja metsästystä harjoittava yhdistys,
joka kuuluu jäsenenä kotipaikkakuntansa
kennelpiiriin ja jonka Kennelliiton hallitus on
hyväksynyt Kennelliiton jäsenyhdistykseksi.
Myös rotujärjestön paikalliset tai alueelliset
jäsenyhdistykset ovat Kennelliiton
jäsenyhdistyksiä, jotka kuuluvat
kotipaikkakuntansa kennelpiiriin.
Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai
useampaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava
valtakunnallinen yhdistys, jonka Kennelliiton
hallitus hyväksyy jäseneksi. Edellytyksenä
hyväksymiselle on, ettei kyseisellä koe- ja
kilpailutoiminnalla ole toista valtakunnallista
jäsenyhdistystä edistämässä samaa toimintaa.
Mikäli lajiliitto ei ole kolmena perättäisenä
vuotena toiminnallisesti täyttänyt lajiliiton
hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia, hallitus voi
päättää, että yhdistyksen toiminta lajiliittona
lakkaa, jonka jälkeen lajiliitto on velvollinen
eroamaan.
Yhtä rotua edustavan rotujärjestön lisäksi ei
Kennelliiton jäsenyhdistyksenä voi olla samaa
rotua edustavaa rotua harrastavaa yhdistystä tai
rotuyhdistystä.
Useampaa rotua edustavaan rotujärjestöön
voi kuulua ja Kennelliiton jäsenyhdistyksenä olla
näitä rotuja edustavia ja rotujärjestön alaisina
toimivia rotua harrastavia yhdistyksiä ja/tai
rotuyhdistyksiä samanaikaisesti vain yksi rotua
kohti. Samaa harrastusmuotoa edustavia lajiliittoja
voi samanaikaisesti olla Kennelliiton
jäsenyhdistyksenä vain yksi.
Kennelpiirin, rotujärjestön, rotua harrastavan
yhdistyksen ja lajiliiton tehtävistä määrätään sen
lisäksi, mitä näissä säännöissä on sanottu,

Kennelliiton valtuuston hyväksymissä
ohjesäännöissä.
Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirien,
rotujärjestöjen ja lajiliittojen toimintaa.
9§
Jäsenet, joiden hyväksymisestä ei ole 7 ja 8 §:ssä
toisin määrätty, hyväksyy Kennelliiton hallitus.
Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen
säännöt, ote yhdistysrekisteristä sekä luettelo
yhdistyksen toimihenkilöistä.
Jäsenyhdistyksen on lähetettävä Kennelliitolle
vuosittain Kennelliiton hallituksen antamien
ohjeiden mukainen toimintailmoitus.
10 §
Jäsenten tulee kenneltoiminnassaan noudattaa
Kennelliiton sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.
Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla
sopusoinnussa Kennelliiton tarkoitusperien
kanssa.
11 §
Jäsen voi erota Kennelliitosta ilmoittamalla
eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen
eronneeksi kahden kuukauden kuluttua
jäsenmaksun laiminlyönnistä.
12 §
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelliitosta,
ei ole mitään oikeutta sen varoihin.
Johtoelimet, niiden tehtävät ja
sääntömääräiset kokoukset

YLEISKOKOUS
13 §
Kennelliiton päätäntävaltaa käyttävät Kennelliiton
yleiskokous ja valtuusto. Kennelliiton hallinnosta
vastaa hallitus.
14 §
Kennelliiton varsinainen yleiskokous pidetään joka
kolmas vuosi marraskuussa.
Hallitus kutsuu Kennelliiton jäsenet
yleiskokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan
vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta
Kennelliiton jäsenlehdessä.
Yleiskokouksessa on jokaisella 18 vuotta
täyttäneellä Kennelliiton henkilöjäsenellä yksi (1)
ääni.
Lisäksi hän saa valtakirjalla edustaa neljää (4)
muuta henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksen edustaja
saa yhdistyksen äänimäärän lisäksi edustaa
valtakirjalla 29 henkilöjäsentä eli siis käyttää oman
äänensä mukaan lukien 30 henkilöjäsenen äänen.
Henkilöjäsen voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä ja jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi
edustaja.
Kennelpiirillä ja rotujärjestöllä on yksi (1) ääni
kutakin siihen kuuluvien omien henkilöjäsenten ja
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jäsenyhdistysten omien henkilöjäsenten
yhteenlasketun lukumäärän alkavaa 100-lukua
kohti, ei kuitenkaan 30 ääntä enempää.
Muilla jäsenyhdistyksillä on yksi (1) ääni kutakin
siihen kuuluvien yhdistyksen omien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 100-lukua kohti,
kuitenkin korkeintaan kolme (3) ääntä.
Yleiskokouksen asioista 1, 4 ja 5 äänestettäessä
on jokaisella kokouksessa saapuvilla olevalla
äänivaltaisella henkilöllä kuitenkin vain yksi ääni.
Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti
hallitukselle Kennelliiton toimistoon viimeistään
toimiston työaikana 21 päivää ennen yleiskokousta edellä tarkoitetut edellisen vuoden
viimeisen päivän jäsenmäärä ja yleiskokoukseen
valtuuttamansa edustaja.
Kaikki valtakirjat on toimitettava Kennelliiton
toimistoon viimeistään toimiston työaikana 21
päivää ennen yleiskokousta. Myöhemmin
esitetyillä valtakirjoilla ei voida käyttää äänivaltaa
yleiskokouksessa.
Kennelpiirien ja rotujärjestöjen valtuustoehdokkaiden sekä heidän varajäsentensä nimet
on esitettävä kirjallisesti hallitukselle Kennelliiton
toimistoon toimiston työaikana viimeistään 21
päivää ennen Kennelliiton varsinaista
yleiskokousta.
15 §
Yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
2. valtakirjojen tarkastus ja kokouksen koko
äänimäärän toteaminen
3. kokouksen laillisuuden toteaminen
4. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. ääntenlaskijoiden valitseminen
6. valtuuston vaali seuraavan kalenterivuoden
alussa alkavaksi kolmivuotiskaudeksi
7. Kennelliiton sääntöjen muuttaminen ja
Kennelliiton purkaminen sääntöjen 35, 36, 37 ja
38 §:n edellyttämällä tavalla
8. muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöksiä.
16 §
Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle
ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kaksi
kuukautta ennen kokousta Kennelliiton
jäsenlehdessä, milloin yleiskokous on itse
päättänyt kokouksen pitämisestä tai valtuusto tai
hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/10 Kennelliiton jäsenyhdistyksistä tai
1/10 Kennelliiton henkilöjäsenistä tai vähintään
1/10 Kennelliiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti on hallitukselta vaatinut kokouksen
tarkoituksen ilmoittaen.

VALTUUSTO
17 §
Yleiskokous valitsee valtuuston kolmeksi (3)
vuodeksi kerrallaan.
Valtuuston kokoonpano määräytyy seuraavasti:

Kustakin kennelpiiristä valitaan valtuustoon kaksi
(2) jäsentä ja kustakin rotujärjestöstä yksi (1)
jäsen niiden esittämistä ehdokkaista. Tämän
lisäksi yleiskokous valitsee valtuustoon 12
jäsentä.
Jäsenillä on yleiskokouksessa oikeus esittää
ehdokkaita 12:n valtuuston jäsenen
valitsemiseksi, jotka yleiskokous valitsee
kennelpiireistä ja rotujärjestöistä valitsemiensa
jäsenten lisäksi.
Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen saman menettelytavan
mukaisesti kuin varsinaiset valtuuston jäsenet.
Sama henkilö voi edustaa valtuustossa vain yhtä
kennelpiiriä tai yhtä rotujärjestöä. Valtuuston jäsen
ei voi olla toisen valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen eikä sama henkilö usean
valtuuston jäsenen henkilökohtainen varajäsen.
Kennelpiirin tai rotujärjestön edustajaksi esitetty
henkilö ei voi olla ehdokkaana 2 momentissa
mainittujen 12 jäsenen vaalissa.
Valtuuston jäsenten ja varajäsenten on oltava
Kennelliiton henkilöjäseniä.
18 §
Valtuusto valitsee välittömästi yleiskokouksen
jälkeen pidettävässä kokouksessaan
keskuudestaan kolmeksi vuodeksi valtuuston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
19 §
Valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä yhdeksän
(9) jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten,
että erovuorossa on vuosittain kolme (3) jäsentä.
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
eivät voi kuulua Kennelliiton hallitukseen.
Yksi ja sama henkilö voi olla hallituksen jäsen
enintään kolme (3) perättäistä kolmivuotiskautta
kerrallaan.
Valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
uudet jäsenet erovuoroisten tilalle syyskokouksessaan. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan
tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken
toimikauttaan, valtuusto valitsee seuraavassa
kokouksessa hänen tilalleen uuden jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
20 §
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä on läsnä.
21 §
Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa, jota
säännöissä ei ole määrätty yleiskokoukselle
kuuluvaksi, käyttää valtuusto.
Valtuuston velvollisuutena on muualla säännöissä
mainittujen tehtävien lisäksi:
1. valvoa hallituksen toimintaa
2. käsitellä Kennelliiton toimintaa koskevat
hallituksen esitykset
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3. käsitellä Kennelliiton valtuuston jäsenten tai
jäsenyhdistysten kaksi (2) kuukautta ennen
valtuuston kokousta hallitukselle valtuuston
käsiteltäviksi esittämät asiat
4. päättää kennelpiirien lukumäärästä ja rajoista
sekä hyväksyä kennelpiirin, rotujärjestön ja
lajiliiton ohjesäännöt
5. hyväksyä toimintaan liittyvät säännöt sekä
niihin tehdyt muutokset
6. päättää Kennelliiton kiinteän omaisuuden ja
huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostosta ja myynnistä.
22 §
Valtuusto määrää eri jäsenryhmiin kuuluvien
jäsenten jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden.
Vapaa jäsenmaksun suorittamisesta on 40
vuoden ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä ollut
henkilöjäsen.
23 §
Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen
varsinaiseen kokoukseen, kevät- ja
syyskokoukseen.
Välittömästi varsinaisen yleiskokouksen jälkeen
valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.
Kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous
marraskuussa.
24 §
Hallitus kutsuu valtuuston sääntömääräisiin ja
ylimääräisiin kokouksiin vähintään 21 päivää
ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen käsiteltäviksi tulevat
asiat ilmoittaen. Ilmoitus valtuuston
sääntömääräisestä kokouksesta julkaistaan
Kennelliiton jäsenlehdessä vähintään kuukautta
ennen kokousta.
Ylimääräinen valtuuston kokous kutsutaan koolle
samalla tavoin kuin valtuuston varsinainen
kokous, kun valtuusto on itse päättänyt kokouksen
pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/3 valtuuston jäsenistä on sitä
kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten
hallitukselta vaatinut.
25 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen laillisuus, läsnä olevien jäsenten
lukumäärä ja kokouksen käytettävissä oleva
äänimäärä sekä päätösvaltaisuus
2. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
3. vähintään kolmen ääntenlaskijan valitseminen
4. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
5. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja
tilikaudelta
6. seuraavan vuoden eri jäsenryhmiin kuuluvien
jäsenten jäsen- ja liittymismaksujen määrääminen
7. hallituksen täydentäminen tarvittaessa 19 §:n 4
momentin mukaisesti
8. muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu;
niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa,
ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on
yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on
yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava
kokouskutsussa.
26 §
Syyskokouksessa käsitellään:
1. kokouksen laillisuus, läsnä olevien jäsenten
lukumäärä ja kokouksen käytettävissä oleva
äänimäärä sekä päätösvaltaisuus
2. kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
3. vähintään kolmen ääntenlaskijan valitseminen
4. hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi sekä
tuloja menoarvioksi seuraavalle vuodelle
5. kahden tilintarkastajan ja kahden
varatilintarkastajan valitseminen
6. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen
vuosi sääntöjen edellyttämällä tavalla
7. hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
8. kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja
jäsenten valitseminen kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu;
niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa,
ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on
yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on
yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava
kokouskutsussa.

HALLITUS
27 §
Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä,
yleiskokousten ja valtuuston tekemiä päätöksiä ja
antamia ohjeita noudattaen
1. johtaa Kennelliiton toimintaa ja hoitaa sen
taloutta ja omaisuutta apunaan toiminnanjohtajan
johtama toimisto
2. edustaa Kennelliittoa ja hoitaa sen asioita
virastoissa ja tuomioistuimissa
3. ottaa ja erottaa toiminnanjohtaja sekä ottaa ja
erottaa toiminnanjohtajan esityksestä
hallintopäällikkö ja muut osastopäällikkötason
virkailijat
4. hyväksyä toimisto-organisaatio
5. hyväksyä 21 §:n 2 momentin 5 kohdassa
mainittuja sääntöjä alemmat, toimintaan liittyvät
ohjeet ja määräykset sekä niiden muutokset
6. valmistaa ja esittää valtuuston kevätkokouksessa edellisen vuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja esittää tilintarkastajien lausunto
7. valmistaa ja esittää valtuuston syyskokoukselle
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tuloja menoarvio
8. valmistaa ja esittää muut valtuustolle kuuluvat
asiat
9. huolehtia valtuuston päätösten täytäntöönpanosta
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10. hyväksyä uudet jäsenet ja todeta 11 §:n
mukaisesti jäsenet eronneiksi
11. päättää kurinpitolautakunnalle ilmoitettavista
asioista.
Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja
työryhmiä valmistelemaan tai hoitamaan niille
annettuja asioita.
28 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen
estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä tai
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen,
mikäli mahdollista viimeistään 10 vuorokautta
ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle
viipymättä, mikäli vähintään kuusi (6) hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen
ilmoittaen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on
vähintään kuusi (6) hallitukseen kuuluvaa, joista
yhden tulee olla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.
Hallituksen jäsenten on oltava Kennelliiton
henkilöjäseniä.

TOIMINNANJOHTAJA
29 §
Toiminnanjohtajan tehtävät ovat
1. johtaa Kennelliiton toimistoa
2. tehdä tarvittaessa esitys Kennelliiton toimistoorganisaatiosta
3. suunnitella ja kehittää Kennelliiton toimistoa ja
taloutta
4. tehdä esitys hallitukselle hallintopäällikön ja
osastopäällikkötason toimihenkilöiden ottamisesta
ja erottamisesta
5. ottaa ja erottaa Kennelliiton muut toimihenkilöt
6. huolehtia, että Kennelliiton toimihenkilöt
suorittavat heille kuuluvat tehtävät
7. valmistella esityslistat hallituksen kokouksiin ja
toimia esittelijänä hallituksen kokouksissa 8.
huolehtia hallituksen päätösten
täytäntöönpanosta.
30 §
Kennelliiton nimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai
hallintopäällikön kanssa.

ASIOIDEN RATKAISU KOKOUKSISSA
31 §
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei
toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin
määrätä, noudatetaan yleiskokouksessa,
valtuustossa ja hallituksessa seuraavaa
menettelyä: Päätökseksi tulee asiakysymyksissä
se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet
annetuista äänistä.
Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet
saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana

on vain yksi henkilö, on valituksi tulemiseen
kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee
asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

KURINPIDOLLINEN MENETTELY
32 §
Kurinpitolautakunta käsittelee hallituksen sille
ilmoittamat kurinpitoasiat.
Näiden sääntöjen 33 §:ssä ja Kennelliiton
hyväksymissä muissa ohjeissa ja määräyksissä
mainittujen kurinpitoasioiden käsittelyä varten
valtuusto valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan
kurinpitolautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja
ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan ja yhden
jäsenen tulee olla lakimiehiä.
Kaikkien jäsenten tulee olla Kennelliiton jäseniä ja
kenneltoimintaan perehtyneitä. Puheenjohtajan
ollessa estynyt lautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
Lautakunta on päätösvaltainen, jos vähintään
viidestä läsnä olevasta jäsenestä yksi on lakimies.
33 §
Kurinpitoasia tulee vireille kurinpitolautakunnassa
hallituksen ilmoituksesta. Ilmoituksessa tulee
ilmetä tapahtumain kulku, aika ja paikka sekä
olosuhteet, joissa hallituksen mukaan jäsen,
jäsenyhdistys, tai Kennelliittoon kuulumaton
henkilö on menetellyt vastoin 34 §:ssä mainittuja
säännöksiä. Hallituksella on oikeus olla viemättä
asiaa kurinpitolautakunnalle, mikäli se katsoo,
ettei varsinaiseen kurinpidolliseen menettelyyn ole
aihetta. Hallitus voi kuitenkin ilmoittamatta
asiaa kurinpitolautakunnalle antaa kehotuksen
huomion kiinnittämiseen vastaisen varalle. Hallitus
voi ilmoittaessaan asian kurinpitolautakunnalle
määrätä jäsenelle tai Kennelliittoon
kuulumattomalle henkilölle väliaikaisesti 34 §:n 3
momentin mukaisen lisäseuraamuksen.
Määräys on voimassa, kunnes asia ratkaistaan
kurinpitolautakunnassa lopullisesti.
34 §
Jos henkilöjäsen tai jäsenyhdistys kennel- tai
harrastustoiminnassaan taikka muussa koiraan
liittyvässä toiminnassaan toimii lain tai Kennelliiton
tarkoitusperien tai Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n antidopingsäännön vastaisesti
tai toimii toistuvasti Kennelliiton sääntöjen,
ohjeiden tai määräysten tai kurinpitolautakunnan
päätösten vastaisesti, jäsen tai jäsenyhdistys
voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. Mikäli
asianhaarat ovat lieventävät, voidaan
seuraamukseksi antaa varoitus. Erottamisen ja
varoituksen lisäksi voidaan antaa yksi tai useampi
lisäseuraamus.
Myös Kennelliittoon kuulumattomalle henkilölle
voidaan antaa kielto määrättynä aikana tai
kokonaan osallistua
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Kennelliiton järjestämiin tai hyväksymiin
näyttelyihin tai kokeisiin tai rekisteröidä
kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään
rekisteriin.
Lisäseuraamuksia ovat:
- kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana
tai esittäjänä ja kokeisiin koiran omistajana tai
ohjaajana,
- kielto toimia tuomarina tai Kennelliiton
hyväksymässä muussa tehtävässä,
- kielto rekisteröidä kasvattamiaan pentuja
Kennelliiton pitämään rekisteriin,
- muu Kennelliiton säännöissä, ohjeissa tai
määräyksissä mainittu seuraamus.
Lisäseuraamus voi olla määräaikainen tai pysyvä.
Jos jäsen muuten toimii Kennelliiton sääntöjen tai
ohjeiden taikka hyvän kenneltavan vastaisesti,
voidaan jäsenelle antaa huomautus sekä hänelle
voidaan määrätä teon mukainen lisäseuraamus.
Kurinpitoseuraamusta koskeva päätös voidaan
julkaista Koiramme–lehdessä. Hallitus tekee
päätöksen julkaisemisesta.

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA
KENNELLIITON PURKAMINEN
35 §
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan
Kennelliiton yleiskokouksen päätös, joka on tehty
vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, ellei lain
pakottavista säännöksistä muuta johdu.
Muutosehdotukset on julkaistava Kennelliiton
jäsenlehdessä vähintään kaksi kuukautta ennen
yleiskokousta.
36 §
Kennelliiton purkamisesta on tehtävä päätös
kahdessa vähintään neljän kuukauden väliajoin
pidettävässä yleiskokouksessa, joista toinen on
varsinainen yleiskokous.
Purkamispäätös on tehtävä kummassakin
kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.
37 §
Jos Kennelliitto puretaan, tulevat sen jäljelle
jääneet varat viimeisen yleiskokouksen tekemän
päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle
yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle,
muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.
38 § Ennen sääntömuutosta saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
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SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN ry

KENNELPIIRIN OHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 16.11.1996.

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubbenin (jäljempänä liitto)
jäsenyhdistys, joka samalla on liiton
alueellinen toimielin.
Sen tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa
sääntöjensä ja tämän ohjesäännön
mukaisesti kenneltoimintaa alueellaan niillä
valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto
ja hallitus.

YLEISET TEHTÄVÄT
1. Kennelpiiri työskentelee alueensa
kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja
koiraharrastuksen laajentamiseksi ja
tehostamiseksi.
- harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja
valistustoimintaa,
- ohjaamalla ja valvomalla alueensa
kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa,
lähentämällä eri rotujen harrastajia
toisiinsa ja syventämällä niiden
yhteistyötä järjestämällä joko yksin tai
yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten ja
muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa monipuolista kenneltoimintaa.

ALUEEN KENNELTOIMINNAN
EDUSTUS
2. Kennelpiiri
- edustaa alueensa kenneltoimintaa sekä
valvoo sen etuja.
- pitää yhteyttä alueellaan toimiviin
sidosryhmiin sekä tekee tarpeellisiksi
katso maansa kenneltyötä yleensä ja
kennelpiirin toimintaa edistäviä aloitteita
ja ehdotuksia.
Piirin edustajat liiton valtuustoon ja
yleiskokoukseen valitaan piirin
sääntömääräisessä kokouksessa
liiton sääntöjen määräämäksi ajaksi.
Valintaan ovat oikeutettuja osallistumaan
piirin jäsenyhdistysten edustajat piirin
sääntöjen määräämällä tavalla.

JÄSENISTÖ
3. Kennelpiirin jäseniä ovat piirin sääntöjen
mukaisesti hyväksytyt jäsenyhdistykset.
Liiton hallitus hyväksyy jäsenyhdistyksen
jäsenekseen saatuaan kennelpiiriltä
jäsenyhdistyksen säännöt,
toimihenkilöluettelon osoitteineen ja
yhdistysrekisteriotteen.
Jäsenyhdistys saa Kennelliiton
jäsenjulkaisun.

KOTIMAISET YHTEYDET
4. a) Kennelpiiri pitää yhteyttä liittoon
lähettämällä vuosittain sellaisen piirin
toimintailmoituksen, joka käsittää
toimintakertomuksen tilinpäätöksineen,
seuraavan vuoden toimintasuunnitelman
ja talousarvion, piirin virkailijaluettelon
osoitteineen ja muut liiton pyytämät tiedot
sekä piirin jäsenyhdistysten yhteystiedot.
- ilmoittamalla vähintään kuukautta ennen
vuosikokouksensa pitoajan ja paikan.
b) Kennelpiiri pitää yhteyttä jäsenistöönsä
- välittämällä liiton johdon ja piirin
tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä
julkaisemassaan jäsentiedotteessa sekä
tarvittaessa palstallaan liiton julkaisussa
ja paikallisissa tiedotusvälineissä
- lähettämällä piirin edustajia
jäsenyhdistystensä kenneltilaisuuksiin.
c) Kennelpiiri pitää yllä yhteyksiä hyvän
yhteistyön aikaansaamiseksi muihin
kennelpiireihin, rotujärjestöihin sekä alueella
toimiviin muihin kenneltyötä sivuaviin
järjestöihin, viranomaisiin ja
tiedotusvälineisiin.

NÄYTTELY- JA KOETOIMINTA
5. Kennelpiiri järjestää, ohjaa, tukee ja valvoo
näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa alueellaan
liiton hallituksen vuosittain antamien
tarkempien ohjeiden mukaan.
- Järjestämällä näyttelyiden ja kokeiden
toimihenkilöiden koulutusta ja ohjaamalla
koulutustilaisuuksien toimeenpanoa
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päättämällä (tarpeen vaatiessa yhteistyössä ao. rotujärjestön kanssa) kaikista
niistä toimialueellaan järjestettävistä koira
kokeista, koetuomarikursseista,
kilpailuista ja otteluista, joiden
hyväksymistä ja valvontaa liitto ei ole
pidättänyt itselleen tai luovuttanut ao.
rotujärjestölle.

PALKINTOTUOMARI- JA MUU
KOULUTUS
6. Kennelpiiri hoitaa liiton antamien ohjeiden
ja valtuuksien puitteissa ja rotujärjestöjen
kanssa yhteistyössä koetuomarikoulutusta ja
tuomareiden pätevöintiä sekä tekee
tarvittavia esityksiä ja antaa lausuntoja siihen

liittyvissä kysymyksissä liiton koetuomareiden
koulutusohjeen ja ohjesääntöjen mukaisesti.
Kennelpiiri hoitaa osaltaan liiton antamien
ohjeiden mukaisesti mm. kasvattajien,
kehätoimitsijoiden ja näyttelyohjaajien
koulutuksen.
Kennelpiiri pätevöi liitolta saamansa
valtuutuksen mukaisesti hyväksytyn
koulutuksen suorittaneet luottamushenkilöt.
Oikeuden toimia tehtävässä kennelpiiri voi
myös peruuttaa, jos syytä siihen ilmenee.

RAHOITUS
7. Kennelpiiri hoitaa toimintansa rahoituksen
ja saa liitolta taloudellista tukea liiton
hallituksen erikseen vahvistamien
perusteiden ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.
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SUOMEN KENNELLIITTO-FINSKA KENNELKLUBBEN RY.

ROTUJÄRJESTÖKSI PÄÄSYN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA ROTUJÄRJESTÖN OHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997.

ROTUJÄRJESTÖKSI PÄÄSYN
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Rotujärjestöoikeudet myöntää Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubbenin
(jäljempänä liitto) valtuusto. Saadakseen
rotujärjestöoikeudet tulee rotua harrastavan
yhdistyksen täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi
viimeistä vuotta rotua harrastavana
yhdistyksenä.
2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut
pystyvänsä hoitamaan rotujärjestön
ohjesäännön edellyttämät tehtävät.
Edellytyksiä arvioitaessa tulee päähuomion
olla yleensä toiminnassa ja erityisesti
a) jalostuksen ohjauksessa
b) rotuharrastuksen edistämisessä
c) koulutus- ja valistustoiminnassa
d) julkaisutoiminnassa
e) taloudessa
f) yhteydenpidossa liittoon ja
kennelpiireihin
g) yhdistyslain ja yhdistyksen
sääntömääräisten velvollisuuksien
moitteettomassa täyttämisessä
3. Yhdistyksen tai sen ja sen
jäsenyhdistysten yhteinen henkilöjäsenmäärä
on vähintään 250. Määrään eivät sisälly
perhejäsenet.
4. Yhdistyksen edustamaa rotua tai rotuja on
rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana
vähintään 400 koiraa.
Rotujärjestöanomukseen tulee aina liittää
lausunto siltä rotujärjestöltä, jonka alainen
yhdistys ja yhdistyksen harrastama rotu tai
rodut ovat.
Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää
yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja
koiramäärät eivät täytä yllämainittuja
vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta
on ollut erityisen laadukasta tai
rotujärjestöaseman myöntäminen
yhdistykselle on muista syistä perusteltua.

Liiton sääntöjen 5. pykälän mukaan valtuusto
voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä
päättää, että yhdistyksen toiminta
rotujärjestönä lakkaa, jos rotujärjestö ei
kolmena peräkkäisenä vuotena ole
täyttänyt rotujärjestöksi hyväksymiselle
asetettuja vaatimuksia. Tällöin rotujärjestöstä
tulee rotua harrastava yhdistys, ja sen
edustama rotu tai rodut määrätään toisen
rotujärjestön alaisuuteen, mikäli yhdistys
täyttää rotua harrastavaksi yhdistykseksi
pääsyn vaatimukset, tai rotuyhdistykseksi,
mikäli se ei täytä rotua harrastavaksi
yhdistykseksi pääsyn vaatimuksia. (Huom.
Tällä ohjesäännöllä ei poisteta ennen sen
voimaantuloa saavutettuja rotujärjestö
oikeuksia, mikäli rotujärjestön jäsenmäärä ja
rekisteröintimäärä eivät täytä tämän
ohjesäännön vaatimuksia ohjesäännön
voimaantullessa.)
ROTUJÄRJESTÖN OHJESÄÄNTÖ
Rotujärjestö on yhden tai useamman
koirarodun jalostusta johtava,
valtakunnallinen Suomen Kennelliiton
jäsenyhdistys, jonka liiton valtuusto
on hyväksynyt rotujärjestöksi.
Rotujärjestö johtaa ja valvoo harrastamansa
rodun jalostusta ja kaikinpuolista kehittämistä
sekä edistää rodun harrastusta tämän
ohjesäännön mukaisesti liiton valtuuston ja
hallituksen antamin valtuuksin.

YLEISET TEHTÄVÄT
1. Rotujärjestö harjoittaa harrastamaansa
rotua tai rotuja koskevaa valistus- ja
tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti
keräämään rodun harrastajat rotujärjestön ja
järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin
syventääkseen heidän rotu- ja
kenneltietouttaan.

JALOSTUKSEN OHJAUS
2. a) Rotujärjestö valvoo ja ohjaa
harrastamansa rodun jalostustyötä
harjoittamalla jalostusneuvontaa
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esimerkiksi asiantuntijoista kokoonpannun
jalostustoimikunnan avulla.
b) Rotujärjestö antaa tarvittaessa
asiantuntija-apua rotuun kuuluvien koirien
ulkomaille viennissä ja tuonnissa.
c) Rotujärjestö on yhteistyössä liiton
jalostustieteellisen toimikunnan kanssa
jalostustyön kehittämisessä.
d) Rotujärjestö järjestää ja tukee
jalostustarkastustoimintaa sekä toimii
tehokkaassa yhteistyössä rodun piirissä
toimivien kasvattajien kanssa.
e) Rotujärjestö tarjoaa jalostukseen
tarvittavaa perustietoja julkaisemalla joko
yksinään tai yhdessä muiden rotujärjestöjen
kanssa ainakin kerran vuodessa
harrastamansa rodun jalostusta koskevaa
aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä
rekisteröinti- ja terveystietoja.
f) Rotujärjestö kartoittaa rotunsa tai rotujensa
terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja
muiden rodussa esiintyvien sairauksien
vastustamiseksi sekä seuraa PEVISAohjelman tavoitteiden toteutumista.

RODUN EDUSTUS
3. Rotujärjestö edustaa harrastamaansa
rotua ja valvoo sen etuja liitossa, tekee
rotunsa kehitystä erityisesti ja kenneltyötä
yleensä koskevia aloitteita ja ehdotuksia
liitolle ja muille yhteisöille sekä välittää
jäsenistölleen liiton tiedotuksia, ohjeita ja
päätöksiä.

KOTIMAISET YHTEYDET
4. a) Rotujärjestö lähettää vuosittain liitolle
rotujärjestön toimintailmoituksen, joka
käsittää toimintakertomuksen
tilinpäätöksineen, toimintasuunnitelman
ja talousarvion sekä toimihenkilöluettelon
osoitteineen.
b) Rotujärjestö edistää rotunsa harrastusta
kehittämällä ja ylläpitämällä toimivaa
yhteistyötä jäsenyhdistyksiensä,
alaosastojensa, muiden rotujärjestöjen,
kennelpiirien, muiden koiraharrastukseen
liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä
viranomaisten kanssa.
Rotujärjestön ja sen alaisten valtakunnallisten
rodunjalostusta edistämään perustettujen
rotua harrastavien ja rotuyhdistysten
paikalliset jäsenyhdistykset voivat olla
alueensa kennelpiirin jäseniä ja osallistua
kennelpiirin toimintaan.

c) Rotujärjestö antaa lausuntoja Suomessa
järjestettävien kansainvälisten ja muiden
kaikkien rotujen näyttelyiden
palkintotuomareista ja heidän varamiehistään
edustamaansa rotua varten.

ULKOMAISET YHTEYDET
5. a) Kotimaista koirarotua harrastava
rotujärjestö antaa tietoja rodusta ulkomaille ja
pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin
rotujärjestöihin, yhdistyksiin ja harrastajiin,
antaa lausuntoja ja suosituksia Kennelliitolle
kotimaisista palkinto-tuomareista, kun heitä
kutsutaan ulkomaille arvostelu- ym. tehtäviin,
samoin antaa muitakin lausuntoja
harrastamaansa rotuun liittyvissä
kysymyksissä.
b) Ulkomaista koirarotua harrastava
rotujärjestö pitää yhteyttä rodun kotimaahan
ja muiden maiden vastaaviin rotujärjestöihin.

TUOMARIKOULUTUS
6. Rotujärjestö vastaa rotunsa tai rotujensa
ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta
liiton ohjeiden mukaisesti.

MUU KOULUTUS-, NÄYTTELY- JA
KOETOIMINTA
7. Rotujärjestö järjestää, tukee, ohjaa ja
valvoo harrastamansa rodun puitteissa:
a) koulutustoimintaa järjestämällä koulutus- ja
neuvottelutilaisuuksia, harjoittamalla
julkaisutoimintaa sekä huolehtimalla rodun ja
yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta
tiedottamisesta.
b) näyttelytoimintaa joko yksin tai yhdessä
muiden rotujärjestöjen, rotua harrastavien
yhdistysten, kennelyhdistysten tai
kennelpiirien kanssa.
c) koetoimintaa, kilpailuja ja otteluita joko
yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen,
rotua harrastavien yhdistysten tai
kennelpiirien kanssa.
Anottaessa liitolta kokeita ja näyttelyitä on
niistä ilmoitettava samalla ao. kennelpiirille.

RAHOITUS
8. Rotujärjestö hoitaa omatoimisesti
toimintansa rahoituksen.
Julkaisu- ym. toimintaa varten rotujärjestö
saa liiton taloudellista tukea liiton hallituksen
vahvistamien perusteiden ja valtuuston
hyväksymän talousarvion mukaisesti.
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SUOMEN KENNELLIITTO - FINSKA KENNELKUBBEN ry.

ROTUA HARRASTAVAKSI YHDISTYKSEKSI PÄÄSYN
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 16.11.1996

Rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet
myöntää Suomen Kennelliiton hallitus.
Saadakseen rotua harrastavan yhdistyksen
oikeudet tulee rotujärjestön alaisen
yhdistyksen täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi
viimeistä vuotta rotujärjestön alaisena
rotuyhdistyksenä.
2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut
pystyvänsä hoitamaan kaikki rotua
harrastavan yhdistyksen ohjesäännön
mukaiset tehtävät.
3. Yhdistys on täyttänyt moitteettomasti
yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräiset
velvollisuudet.
Rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyä
koskevaan anomukseen tulee aina
liittää sen rotujärjestön lausunto, jonka
alainen yhdistyksen harrastama rotu on.
Liiton hallitus voi erittäin painavista syistä
myöntää rotua harrastavan yhdistyksen
oikeudet rotujärjestön kielteisestä kannasta
huolimatta.
ROTUA HARRASTAVAN YHDISTYKSEN
OHJESÄÄNTÖ
Rotua harrastava yhdistys on yhden tai
useamman koirarodun jalostusta ja
harrastusta edistävä valtakunnallinen
Suomen Kennelliiton ja rotua tai rotuja
edustavan rotujärjestön jäsenyhdistys,
jolle liiton hallitus ao. rotujärjestön
puoltamana on myöntänyt rotua harrastavan
yhdistyksen aseman.
Rotua harrastava yhdistys voi olla
kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.
Rotua harrastava yhdistys ohjaa
harrastamansa rodun jalostusta oman
rotujärjestönsä valvonnassa ja
rotuharrastuksen kaikinpuolista kehittämistä
sääntöjensä ja tämän ohjesäännön
mukaisesti liiton hallituksen antamilla
valtuuksilla.

YLEISET TEHTÄVÄT
1. Rotua harrastava yhdistys harjoittaa
harrastamaansa rotua tai rotuja koskevaa
valistus- ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii
aktiivisesti keräämään rodun harrastajat
yhdistyksensä ja järjestäytyneen
kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän
rotu ja kenneltietouttaan.

JALOSTUKSEN OHJAUS
2. a) Rotua harrastava yhdistys ohjaa
harrastamansa rodun jalostusta rotujärjestön
valvonnassa harjoittamalla jalostusneuvontaa
esimerkiksi asiantuntijoista valitun
jalostustoimikunnan avulla.
b) Rotua harrastava yhdistys antaa
tarvittaessa asiantuntija-apua rotuun
kuuluvien koirien ulkomaille viennissä ja
tuonnissa.
c) Rotua harrastava yhdistys on yhteistyössä
oman rotujärjestönsä ja liiton
jalostustieteellisen toimikunnan kanssa
jalostustyön kehittämisessä.
d) Rotua harrastava yhdistys järjestää
rotujärjestön tukemana harrastamansa rodun
tai rotujen jalostustarkastustoimintaa sekä
toimii tehokkaassa yhteistyössä rotunsa
piirissä toimivien kasvattajien kanssa.
e) Rotua harrastava yhdistys tarjoaa
jalostukseen tarvittavaa perustietoa
julkaisemalla joko yksinään tai yhdessä
rotujärjestön kanssa ainakin kerran vuodessa
harrastamansa rodun jalostusta koskevaa
aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä
rekisteröinti- ja terveystietoja.
f) Rotua harrastava yhdistys kartoittaa
yhteistyössä rotujärjestönsä kanssa rotunsa
tai rotujensa terveystilannetta, jakaa tietoa
perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien
sairauksien vastustamiseksi ja seuraa
PEVISA-ohjelman tavoitteiden toteutumista.

RODUN EDUSTUS
3. Rotua harrastava yhdistys edustaa
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harrastamaansa rotua ja valvoo sen etuja
rotujärjestössä ja liitossa, tekee rotunsa
kehitystä erityisesti ja kenneltyötä yleensä
koskevia aloitteita ja ehdotuksia
rotujärjestölleen ja sen kautta
liitolle sekä välittää jäsenistölleen liiton ja
rotujärjestönsä tiedotuksia, ohjeita ja
päätöksiä.

TUOMARIKOULUTUS
6. Rotua harrastava yhdistys toimii
rotujärjestön apuna ja hoitaa sen antamin
valtuuksin ulkomuoto- ja
koetuomarikoulutusta liiton koulutus- ja
pätevöimisohjeiden mukaisesti.
Päävastuu tuomarikoulutuksesta on kuitenkin
ao. rotujärjestöllä.

KOTIMAISET YHTEYDET
4. a) Rotua harrastava yhdistys pitää yhteyttä
liittoon
- lähettämällä vuosittain liitolle toiminta
ilmoituksen sekä toiminta kertomuksen
tilinpäätöksineen, toimintasuunnitelman
ja talousarvion sekä toimihenkilöluettelon
osoitteineen,
b) Rotua harrastava yhdistys edistää rotunsa
harrastusta kehittämällä ja ylläpitämällä
toimivaa yhteistyötä jäsenyhdistyksiensä,
alaosastojensa, muiden rotuyhdistysten,
kennelpiirien, koiraharrastukseen liittyvien
järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten
kanssa.
c) Rotua harrastava yhdistys seuraa
yhteystyössä rotujärjestönsä kanssa rotunsa
tai rotujensa ulkomuoto- ja koearvostelua ja
tekee tarvittaessa esityksiä tuomareiksi.

ULKOMAISET YHTEYDET
5. a) Kotimaisia koirarotuja harrastava
yhdistys antaa tietoja harrastamistaan
roduista ulkomaille ja pitää yhteyttä vastaaviin
ulkomaisiin yhdistyksiin ja harrastajiin.
b) Ulkomaisia koirarotuja harrastava yhdistys
pitää yhteyttä rotujen kotimaahan ja muiden
maiden vastaaviin rotujärjestöihin ja
yhdistyksiin.

MUU KOULUTUS-, NÄYTTELY- JA
KOETOIMINTA
7. Rotua harrastava yhdistys järjestää, tukee,
ohjaa ja valvoo harrastamansa rodun
puitteissa:
a) Koulutustoimintaa järjestämällä koulutusja neuvottelutilaisuuksia, harjoittamalla
julkaisutoimintaa sekä huolehtimalla rotunsa
ja yhdistyksensä sisäisestä ja ulkoisesta
tiedottamisesta.
b) Näyttelytoimintaa joko yksin tai yhdessä
muiden rotujärjestöjen, rotua harrastavien
yhdistysten, kennelyhdistysten tai
kennelpiirien kanssa.
c) Koetoimintaa, kilpailuja ja otteluita joko
yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen,
rotua harrastavien yhdistysten,
kennelyhdistysten tai kennelpiirien kanssa.
Anottaessa liitolta kokeilta tai näyttelyitä on
niistä ilmoitettava samalla ao. kennelpiirille ja
rotujärjestölle.

RAHOITUS
8. Rotua harrastava yhdistys hoitaa
omatoimisesti toimintansa rahoituksen.
Julkaisu- ym. toimintaa varten rotua
harrastava yhdistys saa jälkikäteen liiton
taloudellista tukea liiton hallituksen
vahvistamien perusteiden ja valtuuston
hyväksymän talousarvion mukaisesti.
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KENNELPIIRIT
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Kuntaluettelo muuttuu vuosittain.
Tarkista !

KUNNAT/KENNELPIIRIT/LOHKOT
Lähde/kunnat: Väestörekisterikeskus 1.1.2018

KUNTA
A
Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
B
Brändö
E
Eckerö
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
F
Finström
Forssa
Föglö
G
Geta
H
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hammarland
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkyrö
Hämeenlinna
I
Ii
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
J
Janakkala
Joensuu
Jokioinen

KENNELPIIRI

LOHKO

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Salpausselän Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri

Länsi
Länsi
Pohja
Länsi
Etelä
Etelä
Etelä

Ahvenanmaan Kennelpiiri

Länsi

Ahvenanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Helsingin Seudun Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri

Länsi
Itä
Pohja
Etelä
Länsi
Länsi
Länsi

Ahvenanmaan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri

Länsi
Etelä
Länsi

Ahvenanmaan Kennelpiiri

Länsi

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Salpausselän Kennelpiiri
Etelä-Hämeen Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Salpausselän Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Helsingin Seudun Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Salpausselän Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri

Pohja
Pohja
Pohja
Pohja
Etelä
Länsi
Itä
Etelä
Länsi
Etelä
Etelä
Etelä
Etelä
Itä
Etelä
Itä
Etelä
Länsi
Länsi
Etelä
Pohja
Etelä
Länsi
Etelä

Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri

Pohja
Itä
Etelä
Länsi
Länsi
Itä
Etelä
Pohja
Etelä
Länsi
Länsi

Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri

Etelä
Itä
Etelä

Jomala
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Joroinen
Suur-Savon Kennelpiiri
Joutsa
Keski-Suomen Kennelpiiri
Juuka
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Juupajoki
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Juva
Suur-Savon Kennelpiiri
Jyväskylä
Keski-Suomen Kennelpiiri
Jämijärvi
Satakunnan Kennelpiiri
Jämsä
Keski-Suomen Kennelpiiri
Järvenpää
Uudenmaan Kennelpiiri
K
Kaarina
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Kaavi
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kajaani
Kainuun Kennelpiiri
Kalajoki
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kangasala
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Kangasniemi
Suur-Savon Kennelpiiri
Kankaanpää
Satakunnan Kennelpiiri
Kannonkoski
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kannus
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Karijoki
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Karkkila
Uudenmaan Kennelpiiri
Karstula
Keski-Suomen Kennelpiiri
Karvia
Satakunnan Kennelpiiri
Kaskinen
Vaasan Kennelpiiri
Kauhajoki
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kauhava
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kauniainen
Helsingin Seudun Kennelpiiri
Kaustinen
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keitele
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kemi
Lapin Kennelpiiri
Kemijärvi
Lapin Kennelpiiri
Keminmaa
Lapin Kennelpiiri
Kemiönsaari
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Kempele
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kerava
Uudenmaan Kennelpiiri
Keuruu
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kihniö
Satakunnan Kennelpiiri
Kinnula
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kirkkonummi
Uudenmaan Kennelpiiri
Kitee
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Kittilä
Lapin Kennelpiiri
Kiuruvesi
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kivijärvi
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kokemäki
Satakunnan Kennelpiiri
Kokkola
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kolari
Lapin Kennelpiiri
Konnevesi
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kontiolahti
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Korsnäs
Vaasan Kennelpiiri
Koski Tl
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Kotka
Kymenläänin Kennelpiiri
Kouvola
Kymenläänin Kennelpiiri
Kristiinankaupunki Vaasan Kennelpiiri
Kruunupyy
Vaasan Kennelpiiri
Kuhmo
Kainuun Kennelpiiri
Kuhmoinen
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Kumlinge
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Kuopio
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kuortane
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kurikka
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kustavi
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Kuusamo
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kyyjärvi
Keski-Suomen Kennelpiiri
Kärkölä
Salpausselän Kennelpiiri
Kärsämäki
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kökar
Ahvenanmaan Kennelpiiri

Länsi
Itä
Itä
Itä
Länsi
Itä
Itä
Länsi
Itä
Etelä
Etelä
Itä
Pohja
Pohja
Länsi
Itä
Länsi
Itä
Pohja
Länsi
Etelä
Itä
Länsi
Länsi
Länsi
Länsi
Etelä
Pohja
Itä
Pohja
Pohja
Pohja
Etelä
Pohja
Etelä
Itä
Länsi
Itä
Etelä
Itä
Pohja
Itä
Itä
Länsi
Pohja
Pohja
Itä
Itä
Länsi
Etelä
Etelä
Etelä
Länsi
Länsi
Pohja
Länsi
Länsi
Itä
Länsi
Länsi
Länsi
Pohja
Itä
Etelä
Pohja
Länsi
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L
Lahti
Salpausselän Kennelpiiri
Laihia
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Laitila
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Lapinjärvi
Uudenmaan Kennelpiiri
Lapinlahti
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Lappajärvi
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Lappeenranta
Kymenläänin Kennelpiiri
Lapua
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Larsmo/Luoto
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Laukaa
Keski-Suomen Kennelpiiri
Lemi
Kymenläänin Kennelpiiri
Lemland
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Lempäälä
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Leppävirta
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Lestijärvi
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Lieksa
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Lieto
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Liminka
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Liperi
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Lohja
Uudenmaan Kennelpiiri
Loimaa
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Loppi
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Loviisa
Uudenmaan Kennelpiiri
Luhanka
Keski-Suomen Kennelpiiri
Lumijoki
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Lumparland
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Luumäki
Kymenläänin Kennelpiiri
Luvia
Satakunnan Kennelpiiri
M
Maalahti
Vaasan Kennelpiiri
Maarianhamina Ahvenanmaan Kennelpiiri
Marttila
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Masku
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Merijärvi
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Merikarvia
Satakunnan Kennelpiiri
Miehikkälä
Kymenläänin Kennelpiiri
Mikkeli
Suur-Savon Kennelpiiri
Muhos
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Multia
Keski-Suomen Kennelpiiri
Muonio
Lapin Kennelpiiri
Mustasaari
Vaasan Kennelpiiri
Muurame
Keski-Suomen Kennelpiiri
Mynämäki
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Myrskylä
Uudenmaan Kennelpiiri
Mäntsälä
Uudenmaan Kennelpiiri
Mänttä-Vilppula Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Mäntyharju
Suur-Savon Kennelpiiri
N
Naantali
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Nakkila
Satakunnan Kennelpiiri
Nivala
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Nokia
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Nousiainen
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Nurmes
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Nurmijärvi
Uudenmaan Kennelpiiri
Närpiö
Vaasan Kennelpiiri
O
Orimattila
Salpausselän Kennelpiiri
Oripää
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Orivesi
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Oulainen
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Oulu
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Outokumpu
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
P
Padasjoki
Salpausselän Kennelpiiri
Paimio
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Paltamo
Kainuun Kennelpiiri
Parainen
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Parikkala
Kymenläänin Kennelpiiri
Parkano
Satakunnan Kennelpiiri
Pedersören kunta Vaasan Kennelpiiri
Pelkosenniemi
Lapin Kennelpiiri
Pello
Lapin Kennelpiiri
Perho
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pertunmaa
Suur-Savon Kennelpiiri

Etelä
Länsi
Etelä
Etelä
Itä
Länsi
Etelä
Länsi
Pohja
Itä
Etelä
Länsi
Länsi
Itä
Pohja
Itä
Etelä
Pohja
Itä
Etelä
Etelä
Etelä
Etelä
Itä
Pohja
Länsi
Etelä
Länsi
Länsi
Länsi
Etelä
Etelä
Pohja
Länsi
Etelä
Itä
Pohja
Itä
Pohja
Länsi
Itä
Etelä
Etelä
Etelä
Länsi
Itä
Etelä
Länsi
Pohja
Länsi
Etelä
Itä
Etelä
Länsi
Etelä
Etelä
Länsi
Pohja
Pohja
Itä
Etelä
Etelä
Pohja
Etelä
Etelä
Länsi
Länsi
Pohja
Pohja
Pohja
Itä

Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
R
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristijärvi
Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
S
Saarijärvi
Salla
Salo
Saltvik
Sastamala
Sauvo
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sottunga
Sulkava
Sund
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
T
Taipalsaari
Taivalkoski

Keski-Suomen Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Vaasan Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri

Itä
Itä
Itä
Länsi
Itä
Länsi
Itä
Länsi
Länsi
Etelä
Etelä
Pohja
Pohja
Etelä
Länsi
Pohja
Itä
Etelä
Pohja
Pohja
Pohja
Länsi
Länsi
Etelä

Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri

Pohja
Etelä
Etelä
Itä
Pohja
Länsi
Itä
Itä
Etelä
Pohja
Etelä
Pohja
Pohja
Etelä
Länsi
Etelä
Itä

Keski-Suomen Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Suur-Savon Kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Kainuun Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Salpausselän Kennelpiiri
Satakunnan Kennelpiiri

Itä
Pohja
Etelä
Länsi
Länsi
Etelä
Etelä
Itä
Pohja
Länsi
Pohja
Länsi
Pohja
Pohja
Itä
Pohja
Etelä
Etelä
Pohja
Länsi
Etelä
Itä
Pohja
Länsi
Itä
Länsi
Pohja
Itä
Etelä
Länsi

Kymenläänin Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri

Etelä
Pohja
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Taivassalo
Tammela
Tampere
Tervo
Tervola
Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
U
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
V
Vaala
Vaasa

Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri

Etelä
Etelä
Länsi
Itä
Pohja
Länsi
Itä
Pohja
Itä
Pohja
Etelä
Itä
Etelä
Pohja

Satakunnan Kennelpiiri
Etelä-Hämeen kennelpiiri
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
Lapin Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri
Vaasan Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri

Länsi
Etelä
Pohja
Pohja
Itä
Länsi
Etelä

Kainuun Kennelpiiri
Vaasan Kennelpiiri

Pohja
Länsi

Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vårdö
Vöyri
Y
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ä
Ähtäri
Äänekoski

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri
Helsingin Seudun Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Savon Kennelpiiri
Uudenmaan Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri
Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Kymenläänin Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Ahvenanmaan Kennelpiiri
Vaasan Kennelpiiri

Länsi
Itä
Etelä
Itä
Etelä
Itä
Länsi
Pohja
Itä
Etelä
Itä
Länsi
Etelä
Länsi
Länsi
Länsi

Lapin Kennelpiiri
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri
Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
Varsinais-Suomen Kennelpiiri

Pohja
Pohja
Länsi
Etelä

Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri
Keski-Suomen Kennelpiiri

Länsi
Itä
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OHJE RAJOITUKSISTA KENNELPIIRIEN/KENNELLIITON
MYÖNTÄMISSÄ KOKEISSA
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.12.1995, voimassa 1.1.1996 alkaen
Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat
kaikkia kennelpiirien ja/tai Suomen
Kennelliiton myöntämiä virallisia kokeita.
Yleinen periaate on, että vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Poikkeukset mainittava koeanomuksessa.
Kokeen osallistujamäärän ollessa
rajoitettu valinta suoritetaan maksetut
ilmoittautumiset
ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitukset
huomioon ottaen.
1.

Yleinen koe/osanotto ei rajoitettu

Kaikille avoin koe tai kilpailu huomioiden
koemuodon sääntöjen määräykset mm.
osallistumisoikeuden omaavista roduista,
koelajeista ja luokista sekä osallistujien
vähimmäismäärästä kokeeseen tai kilpailuun.
2.

Yleinen koe/rajoitettu osanotto

2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus
2.1.1 enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria
2.2 Muu määrää koskeva rajoitus
2.2.1 vain määrätyn tuloksen saavuttaneet
koirat
2.2.2 otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla
etusija (ottelu/kilpailu mainittava
koeanomuksessa)
2.2.3 karsintakokeiden perusteella valitut
koirat

2.2.4 osallistumisoikeus, saavutettuaan
koesäännön edellyttämät koetulokset
2.2.5 piirinmestaruuskoesääntöjen
edellyttämä oikeus osallistua (mahd. karsinta)
2.3 Rajoitukset useampiosaisissa kokeissa
2.3.1 määrätty määrä parhaita koiria pääsee
jatkoon
2.3.2 määrätyn tuloksen saaneet koirat
pääsevät jatkoon
2.3.3 tuomarin karsinnan perusteella
valitsemat koirat pääsevät jatkoon
2.4 Rotuun perustuva rajoitus
2.4.1 vain nimetylle rodulle
2.4.2 etusija nimetyllä rodulla / nimetyillä
roduilla
2.5 Yhdistyksen jäsenyyteen perustuva
rajoitus
2.5.1 etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä
3. Jäsentenvälinen koe. Rajoittamaton
osanotto tai rajoitettu osanotto
(Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenten
välinen koe)
3.1.1 vain nimetyn yhdistyksen jäsenille
3.1.2 vain nimetyn yhdistyksen jäsenille,
enintään ilmoitetulle määrälle koiria
Muulla tavoin rajoitettuja kokeita myönnetään
vain Kennelliiton luvalla (käsitellään koe- ja
kilpailutoimikunnassa).

RAJOITUKSET SUOMEN PALVELUSKOIRALIITON MYÖNTÄMISSÄ KOKEISSA
Voimassa 5.3.2013 alkaen.
Rajoitettuja kokeita voidaan alla
mainittujen periaatteen mukaan anoa
Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen
antamien ohjeiden ja koesääntöjen
puitteissa.
Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat
kaikkia Suomen palveluskoiraliiton ja/tai
Suomen Kennelliiton myöntämiä virallisia

kokeita.
Yleinen periaate on, että vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan.
Poikkeukset on mainittava koeanomuksessa. Kokeen osallistujamäärän ollessa
rajoitettu, valinta suoritetaan maksetut
ilmoittautumiset ilmoittautumisjärjestyksessä, rajoitukset huomioon
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ottaen.
1. Yleinen koe/osanotto ei rajoitettu
Kaikille avoin koe tai kilpailu, huomioiden
koemuodon sääntöjen määräykset mm.
osallistumisoikeuden omaavista roduista,
koelajeista ja luokista.
2. Yleinen koe/rajoitettu osanotto
2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus (määrä
aina mainittava)
2.1.1 enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria
2.2 Muu määrää koskeva rajoitus
2.2.1 vain määrätty määrä parhaita koiria
tottelevaisuudesta maasto-osuuteen
2.2.2 määrätyn pistemäärän
tottelevaisuudessa saaneet koirat maastoosuuteen
2.2.3 määrätyn tuloksen saaneet koirat
2.2.4 karsintakokeiden perusteella valitut
koirat

2.3 Rotuun perustuva rajoitus
2.3.1 vain nimetylle rodulle
2.3.2 etusija nimetyllä rodulla / nimetyillä
roduilla
3. Jäsentenvälinen koe. Rajoittamaton tai
rajoitettu osanotto (Kennelliiton
jäsenyhdistyksen jäsenten välinen koe)
3.1.1 vain nimetyn rotujärjestön tai –
yhdistyksen jäsenille. Myönnetään kerran
vuodessa /laji/luokka, karsinta sekä
mestaruuskilpailuja varteen. Voidaan
järjestää myös vain ilmoitetulle määrälle
koiria.
4. Yhdistysten välinen kilpailu
4.1.1 yhdistysten ja/tai rotujärjestön
nimeämille joukkueille (kilpailijoille).
Myönnetään palveluskoirakokeiden
rotuotteluita varten, sekä rajoitetusti
yhdistysten välisiin otteluihin tai vastaaviin.

RAJOITUKSET SUOMEN AGILITYLIITON MYÖNTÄMISSÄ AGILITYKILPAILUISSA
Voimassa 1.6.2009 alkaen

Rajoitettuja kilpailuja voidaan alla mainittujen
periaatteiden mukaan anoa Suomen
Agilityliitolta voimassa olevien
kilpailusääntöjen ja ohjeiden puitteissa.
Seuraavat rajoitusmääräykset koskevat
kaikkia Suomen Agilityliiton ja/tai Suomen
Kennelliiton myöntämiä virallisia kilpailuita.
Yleinen periaate on, että vain maksetut
ilmoittautumiset huomioidaan. Poikkeukset on
mainittava kilpailuanomuksessa. Kilpailun
osallistujamäärän ollessa rajoitettu valinta
suoritetaan maksettujen ilmoittautumisten
osalta ilmoittautumisjärjestyksessä tai
agilitysäännöstössä mainituissa tilanteissa
arpomalla, rajoitukset huomioon ottaen.

Rajoitetuksi kilpailuksi voidaan katsoa
sellainen kilpailu, jossa osallistumismaksun
suuruuden, kilpailupaikan sijainnin tai muun
kilpailun järjestämiseen liittyvän seikan
perusteella on tosiasiallisesti ollut tarkoitus
kohtuuttomasti rajoittaa kilpailuun
osallistuvien koirien määrää.

1

1.1 Kilpailu on kaikille avoin ottaen huomioon
sääntöjen määräykset mm. osallistumisoikeuden omaavista roduista, taso- ja
kokoluokista.
2

Saman päivän aikana voidaan järjestää vain
kaksi rajoitettua kilpailua. Mikäli kilpailuun
osallistuvien koirien määrää on rajoitettu,
voidaan lisäksi asettaa ainoastaan yksi
etusijan antava ehto kilpailua kohden.

YLEINEN KILPAILU/OSANOTTO EI
RAJOITETTU

YLEINEN KILPAILU/RAJOITETTU
OSANOTTO

2.1 Koiramäärää koskeva rajoitus
enintään ennalta ilmoitettu määrä koiria;
kansallisessa kilpailussa kuitenkin vähintään
60 koirakkoa/kilpailu ja kansainvälisessä
kilpailussa vähintään 150 koirakkoa/kilpailu
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2.2 Kilpailun erityispiirteisiin liittyvä
rajoitus
2.2.1 vain SAGIn määrittelemän tuloksen tai
tulosrajan saavuttaneet koirat
2.2.2 kansainväliseen otteluun/kilpailuun
osallistuvilla koirilla etusija (ottelu/kilpailu
mainittava koeanomuksessa)

2.2.3 SAGIn vahvistamien karsintakilpailuiden
perusteella valitut koirat
2.2.4 piirinmestaruuskoesääntöjen
edellyttämä oikeus osallistua
2.3 Rajoitukset useampiosaisissa
kilpailuissa
2.3.1 määrätty määrä parhaita koiria pääsee
jatkoon

2.3.2 määrätyn tuloksen saaneet koirat
pääsevät jatkoon
2.4 Rotuun perustuva rajoitus
2.4.1 etusija nimetyllä rodulla / (nimetyillä
roduilla, mikäli kyseessä yhdistetty
rotumestaruus saman rotuyhdistyksen
sisällä); rotuyhdistyksen puoltama rajoitus
voidaan myöntää vain kerran vuodessa
3. JÄSENTENVÄLINEN KILPAILU/
RAJOITETTU OSANOTTO
3.1 etusija nimetyn yhdistyksen jäsenillä;
jäsenyyteen perustuva rajoitus voidaan
myöntää vain kerran vuodessa
4. YHDISTYSTEN VÄLINEN KILPAILU
4.1 etusija yhdistysten nimeämillä koirakoilla

Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben r.y.
Kamreerintie 8, 02770 Espoo
Puh. (09) 887 300 Faksi (09) 8873 0331
www.kennelliitto.fi
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KILPAILULUOKAT KOKEISSA JA KILPAILUISSA
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 15.11.1997.
Luokanvaihto kokeissa ja kilpailuissa:
Koiran, joka kokeessa on saavuttanut ylempään luokkaan tai muuhun vastaavaan oikeuttavan
tuloksen on myös kilpailtava tuloksen oikeuttamassa luokassa, mikäli ko. koemuodon säännöissä
ei ole kirjattuna siirtymäkautta tai muuta erillistä määräystä luokan vaihdosta.

OSALLISTUMINEN KOKEISIIN JA KILPAILUIHIN
ILMAN NÄYTTELYTULOSTA
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 3.5.2003. Voimaan takautuvasti 1.1.2003 alkaen.

Vähintään yhdeksän kuukauden ikäisen tai 15 kuukauden ikäisen luolakokeeseen
osallistuvan rekisteröidyn koiran osallistumisen kokeisiin ja kilpailuihin ilman
näyttelytulosta kunkin koemuodon alimmassa luokassa seuraavissa koelajeissa:
Linnunhaukkukoe (lint)
Dreeverien ajokoe (draj)
Dreeverien ketunajokoe (dkaj)
Ketunajokoe (keaj)
Metsästyskoirien jäljestämiskoe (mejä)
Mäyräkoirien ajokoe (mäaj)
Ajokoe (ajok ja beaj)
Luolakoirien taipumuskoe (lut)
Luolakoirien metsästyskoe (lume) (valtuusto 5.5.2005)
Yksiluokkaisissa kokeissa koira saa kilpailla ilman näyttelytulosta, kunnes se on
saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen. Hirvenhaukkukokeista on
näyttelytulosvaatimus poistunut kohdasta osallistumisoikeus 1.8.2012 alkaen

ILMOITTAUTUMISEN TÄYDENTÄMISTÄ
ILMOITTAUTUMISAJAN JÄLKEEN.
Hallitus on päättänyt 13.8.1996, että arvokilpailuihin tähtäävissä valintakokeissa tulee
koirien osallistumisehdot täyttyä jo ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä).

29

LEIKATTUJEN (KASTROITUJEN) UROSTEN
OSALLISTUMINEN KOKEESEEN/KILPAILUUN
Valtuusto päätti 7.5.1994 että kastroitujen urosten osallistuminen kokeisiin ja kilpailuihin
hyväksytään, mikäli niillä on aikaisemmin todettu normaalit kivekset ja koiralla on
Kennelliiton eläinlääkintälomakkeen mukainen eläinlääkärintodistus kivesten poistosta.
Leikatut urokset rinnastetaan normaalikiveksisiin koiriin ja ne voivat saavuttaa valionarvon
ja SM-tittelin.
Edellä mainittu koskee myös steriloituja narttuja.

YLEISESTÄ OSALLISTUMISOIKEUDESTA KOKEISIIN,
KILPAILUIHIN JA NÄYTTELYIHIN YM. KENNELLIITON
TAPAHTUMIIN.
Valtuusto päätti 21.5.2009 yleisestä osallistumisoikeudesta kokeisiin, kilpailuihin ja
näyttelyihin, testeihin tai muihin vastaaviin Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin
seuraavasti:
Osallistumisoikeutta ei ole koiralla, jonka omistajalla on Kennelliiton kurinpitolautakunnan
lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen
kielto osallistua kilpailijana, näytteilleasettajana, esittäjänä, osallistujana tai ohjaajana.

TULOKSEN MITÄTÖINTI KOIRALTA JOLLA EI
OSALLISTUMISOIKEUTTA
Hallitus päätti 20.5.2009 delegoida Kennelliiton toimistolle oikeuden mitätöidä koiran koe-,
kilpailu- tai testitulos, joka on saavutettu koiralla, jolla ei ollut osallistumisoikeutta
(esimerkiksi ei tunnistusmerkintää, voimassa olevaa rokotusta, lisenssiä tms.).

VAMMAISEN KOIRAN OSALLISTUMINEN
Hallitus päätti 15.6.2016, että koirat joilla on raajassa syntymävamma tai joilta on raaja
amputoitu, eivät saa osallistua Kennelliiton alaisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin eikä
testeihin eläinsuojelullisista syistä.
Kuulo- tai näkövammainen koira, joka ei selviydy koevaatimuksista, tulee sulkea kokeesta,
kilpailusta tai testistä kokeesta vastaavan ylituomarin toimesta. Koira on pystyttävä
arvostelemaan kaikkien kokeen osasuoritusten osalta (esim. laukauksensietotesti) ja sitä
on myös ohjattava koesääntöjen ja koeohjeiden edellyttämällä tavalla.
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YLEISOHJE OSALLISTUMISOIKEUDESTA KOKEISIIN,
KILPAILUIHIN JA TESTEIHIN
Hallituksen päätös 21.11.2014:
Kennelliiton alaisiin kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin saavat osallistua FCI:n tunnustaman
maan kenneljärjestössä rekisteröidyt FCI:n ja Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n
hyväksymien rotujen koirat, ko. kokeen, kilpailun tai testin sääntöjen ja ohjeiden
edellyttämällä tavalla. Lisäksi koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä Kennelliiton
hyväksymällä tavalla ja täyttää voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät
terveysmääräykset.
Muut koirat voivat osallistua koe- ja kilpailutoimintaan vain FIX-omistajarekisteröinnillä ko.
kokeen, kilpailun tai testin sääntöjen ja ohjeiden määrittelemällä tavalla, mikäli ne ovat
tunnistusmerkittyjä Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät voimassa olevat
Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset.
Päätös tulee voimaan 1.1.2015.

ULKOMAISESSA REKISTERISSÄ OLEVAN KOIRAN
KOE- JA KILPAILUTULOSTEN TALLENNUS
Hallitus hyväksyi 21.11.2014 ulkomaisessa rekisterissä olevan koiran koe- ja
kilpailutulosten tallennuksen koirarekisteriin 1.1.2015 alkaen. Sitä ennen saavutettuja
tuloksia ei tallenneta, muuten kuin viralliseen Kennelliiton koirarekisteriin (FI, ER, EJ)
merkitsemisen yhteydessä omistajan niin halutessa.
Kokeen järjestäjä toimittaa kopion FCI:n hyväksymästä rekisteritodistuksesta tulosten
toimittamisen yhteydessä.

ULKOMAISEN TUOMARIN ARVOSTELUOIKEUKSIEN
TARKISTUS
Kennelliitto muistuttaa, että Suomessa arvostelevan ulkomaisen koetuomarin
arvosteluoikeuksista on toimitettava todistus Kennelliittoon, jotta tuomarin varmentamat
koetulokset voidaan tallentaa Kennelliiton järjestelmään. Kokeen järjestäjän tulee pyytää
todistus arvosteluoikeuksista tuomarin kotimaan kennelliitolta tai tuomarilta itseltään.
Jos järjestäjä ei saa todistusta etukäteen, tuomari ei saa arvostella kokeessa.
Todistus arvosteluoikeuksista lähetetään Kennelliittoon koepapereiden mukana.
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KENNELLIITON YLEINEN KOKEIDEN JA KILPAILUJEN
AJANKOHDAN SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 5.5.2005

Kokeet ja kilpailut on anottava
voimassaolevien määräaikaisilmoitusten
mukaisesti.
Hyväksytty koe/kilpailu tulee järjestää
myönnettynä ajankohtana ja vain
poikkeustapauksissa se voidaan siirtää tai
peruuttaa.

Siirto on aina välittömästi ilmoitettava
kirjallisesti koeluvan myöntäneelle
kennelpiirille tai liitolle voimassa olevia
määräaikaisilmoituksia noudattaen.

1. KOKEEN AJANKOHDAN SIIRTO

Jos koirakko ei osallistu siirrettyyn kokeeseen
ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin
koeohjeissa ei toisin määrätä.

Kokeen siirto koskee aina koko koetta,
palveluskoirakokeissa myös koelajia tai
koelajin tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen
ilmoittautuneita koirakoita.
Päätös siirrosta tulee tehdä ennen kokeen
alkamista.
Kokeen siirtämisestä ja sen uudesta
ajankohdasta päättävät ylituomari ja
koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta
vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä.
Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt,
toinen tekee päätöksen yksin.
Koe voidaan siirtää vain yhden kerran ja
uuden ajankohdan tulee olla samalla
koekaudella, muita vastaavalle ajankohdalle
myönnettyjä kokeita häiritsemättä. Siirrettyyn
kokeeseen voidaan ottaa mukaan myös uusia
koiria koesäännön mukaisen
ilmoittautumisajan puitteissa.
Koe voidaan siirtää vain seuraavilla
perusteilla:
- sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman
epäedulliset tai koiria vahingoittavat
- järjestäjästä riippumaton koealueen
peruutus tai käytön este
- koetta ei voi järjestää sääntöjen
edellyttämällä tavalla
- tuomarin äkillinen, ylivoimainen este,
mikäli sijaista ei kohtuudella saada
hankittua; esimerkiksi sairaus,
onnettomuus, kuolema tms.
- sää, yli +20/-20 (suositus)
- muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa
mainitun syyn vuoksi

Siirretystä kokeesta siirtosyineen on aina
mainittava kokeen koepöytäkirjassa.

2. KOKEEN PERUUTUS
Kokeen peruutus koskee aina koko koetta,
palveluskoira kokeissa myös koelajia tai koe
lajin tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen
ilmoittautuneita koirakoita.
Päätös peruutuksesta tulee tehdä ennen
kokeen alkamista. Päätöksen tekevät
ylituomari ja koetoimikunnan puheenjohtaja
tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä
päätöksellä. Mikäli toinen näistä on
koepäivänä estynyt, paikalla oleva tekee
päätöksen yksin.
Koe voidaan peruuttaa vain seuraavilla
perusteilla:
- kokeen siirtämiseen oikeuttava peruste
(kts. kohta kokeen siirtäminen)
- muu, ko lajin säännöissä/koeohjeissa
mainittu hyväksyttävä syy kokeen
peruuttamiselle
Peruutettu koe on peruutussyineen
ilmoitettava koepöytäkirjalla täyttöohjeen
mukaisesti voimassa olevia
määräaikaisilmoituksia noudattaen.
Jos koe joudutaan peruuttamaan
ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin
koeohjeissa ei toisin määrätä.
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KENNELLIITON MUUTOKSENHAKUMENETTELY
Voimassa 1.1.2007 alkaen

A. YLEINEN VALITUSMENETTELY
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi
valittaa.

ERIMIELISYYDET
KOKEET, KILPAILUT JA
LUONNETESTIT
Erimielisyydet
Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen
kokeen, kilpailun tai testin päättymistä
kirjallisesti, Kennelliiton lomakkeella
tapahtumasta vastaavalle tuomarille tai
vastaavalle ylituomarille.
Tämän on erimielisyyteen perehdyttyään
pyrittävä saamaan asia heti ratkaistuksi. Koe,
kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi
tunnin kuluttua tulosten julkaisemisesta.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen
kokeen, kilpailun tai luonnetestin aikana
aiheuttaa valitusoikeuden menetyksen.
Kokeiden osalta ylituomarin on esitettävä
valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
Valitusaika, valitusmaksu ja
jatkovalitukset
Vastaavan tuomarin tai vastaavan ylituomarin
päätökseen tyytymättömän asianosaisen on
tehtävä valituskokeen myöntäneelle tai sitä
puoltaneelle kennelpiirille, palveluskoirakokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitolle,
vinttikoirakokeiden osalta Suomen
Vinttikoiraliitolle, agilitykilpailuiden osalta
Suomen Agilityliitolle neljäntoista (14) päivän
kuluessa valitukseen johtaneesta
tapahtumasta. Käsiteltäessä valitusta tulee
olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta.
Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua
päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on
suuruudeltaan kaksi (2) kertaa
osanottomaksu. Valitusmaksu on maksettava
todistettavasti kokeen myöntäjälle ennen
valitusajan loppumista.
Valitusmaksu ei koske arvostelutuomaria,
toimikuntaa, eikä toimikunnan edustajaa.
Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus

on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu
aiheelliseksi.
Kennelpiirin, Palveluskoiraliiton,
Vinttikoiraliiton ja Agilityliiton on ratkaistava
asia kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa
ja päätös on annettava tiedoksi valittajalle
kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla
tavalla.
Päätökseen tyytymätön asianosainen voi
valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan Suomen
Kennelliiton hallitukselle.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista
syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen,
vaikka yleistä valitusmenettelyä ei olisikaan
noudatettu.

NÄYTTELYT
Näyttelyissä syntyneistä erimielisyyksistä on
ilmoitettava kirjallisesti, Kennelliiton
lomakkeella, järjestävän näyttelytoimikunnan
jäsenelle. Tämän on asiaan perehdyttyään
pyrittävä saamaan erimielisyys heti
ratkaistuksi.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen
näyttelyn aikana aiheuttaa valitusoikeuden
menetyksen.
Näyttelytoimikunnan jäsenen on kysyttäessä
esitettävä valitusmenettelykäytäntö
valittajalle.
Valitusaika ja valitusmaksu
Näyttelytoimikunnan jäsenen päätökseen
tyytymättömän asianosaisen on tehtävä
valitus kirjallisesti näyttelytoimikunnalle
seitsemän (7) päivän kuluessa valitukseen
johtaneesta tapahtumasta.
Käsiteltäessä valitusta tulee olla liitteenä
lausunnot kaikilta asianosaisilta.
Asianosasiksi katsotaan henkilö, jonka etua
päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on
suuruudeltaan kaksi (2) kertaa halvin
normaalihintainen ilmoittautumismaksu.
Valitusmaksu on maksettava
todistettavasti näyttelytoimikunnalle ennen
valitusajan loppumista.
Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus
on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu
aiheelliseksi.
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Valitusmaksu ei koske tuomaria, toimikuntaa
eikä toimikunnan edustajaa.
Näyttelytoimikunnan on ratkaistava valitus
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
valituksen saapumisesta. Päätös on
toimitettava valittajalle kirjatussa kirjeessä tai
muulla todistettavalla tavalla.
Jatkovalitukset
Näyttelytoimikunnan päätökseen tyytymätön
asianosainen voi valittaa päätöksestä
näyttelyn myöntäneelle tai sitä puoltaneelle
kennelpiirille seitsemän (7) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan.
Rotuyhdistysten erikoisnäyttelyiden osalta
valitetaan Kennelliiton hallitukselle.
Kennelpiirin on ratkaistava asia
kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ja
päätös on annettava tiedoksi valittajalle
kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla
tavalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen
voi valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan Suomen
Kennelliiton hallitukselle.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista

syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen,
vaikka yleistä valitusmenettelyä ei olisikaan
noudatettu.

B. OIKAISUVAATIMUSMENETTELY
Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai
kilpailussa havaitaan sääntöjen vastainen
virhe, siitä on mahdollisuus tehdä
oikaisuvaatimus valitusaikojen jälkeenkin.
Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö,
näyttelytoimikunta, kokeen, kilpailun tai
luonnetestin vastaava tuomari tai kennelpiiri
valvontavelvoitteensa perusteella.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Kennelliiton
hallitukselle.
Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa
näyttelyn, kokeen tai kilpailun pitämisestä ja
lähetetään tiedoksi luvan myöntäjälle.
Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä
valitusmenettelyä.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista
syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen,
vaikka oikaisuvaatimusmenettelyä ei
olisikaan noudatettu.
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ROKOTUSMÄÄRÄYKSET
(2015 voimassa olevat, tarkista tarvittaessa Koiramme-lehdestä)
Koiranäyttelyissä, –kokeissa ja kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä
koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin
tapahtuma) noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla
olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman
järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa,
että rokotusmääräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä
koiralle annetun rokotteen
valmisteyhteenvedon mukainen
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa,
tulee koiralla olla voimassa seuraavat
rokotukset:
Penikkatautirokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia
vastaan vähintään kaksi kertaa.
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies):
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu rokotus on
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut rokotukset ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja
raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen:
Koira saa osallistua seuraavana päivänä
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä
rokotuksesta.

Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille
ja eläinlääkäreille:
(eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella
myös toisenlaista rokotusohjelmaa)
Koiralla tulee olla rokotustodistus
(rokotuskirja tai rekisteritodistus), johon
on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja
edelliset rokotukset.
Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun
rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä.
Penikkatautirokotus (yleisimmin ns.
nelosrokote; penikkatauti, tarttuva
maksatulehdus, parvo, kennelyskä)
suositellaan annettavaksi ensimmäisen
kerran 12 viikon ikäiselle pennulle.
Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua
ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen
raivotautirokotus (rabies) annetaan
aikaisintaan 4 kk ikäiselle pennulle.
Rokotuksia ei suositella annettavaksi
samanaikaisesti. Edellisistä rokotuksista on
oltava eläinlääkärin merkintä
lemmikkieläinpassissa tai muussa
rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää
vastaan annettu rokotus kannattaa uusia
tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin
tai näyttelyyn osallistumista.
Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla
noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten
lisäksi EVIRAn (Elintarviketurvallisuusvirasto)
kulloinkin voimassa olevia ohjeita.
HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset
voivat poiketa maahantuonnin
rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa
olevat vaatimukset voi tarkistaa esim.
EVIRAn kotisivuilta.
Muita ohjeita:
1.1.2001 jälkeen syntyneet
typistettykorvaiset ja typistettyhäntäiset
koirat eivät voi osallistua näyttelyihin,
kokeisiin tai kilpailuihin Suomessa.
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ROKOTTAMISEN NYRKKISÄÄNTÖJÄ
(lähde Koiramme 10/2002/EELA)
Koiran on oltava rokotettaessa terve.
Leikkauksen tai vastaavan operaation
yhteydessä ei pidä rokottaa.
Koira on madotettava noin kaksi viikkoa
ennen rokotusta.
Rokotemerkkien vaihtelu yhdistelmärokotetta
käytettäessä varmistaa sen, että koira saa
rokotteen kaikista osista maksimaalisen
hyödyn.
Taudinsuojaa ajatellen on parasta antaa
samalla rokotuskäynnillä vain yksi ”paketti”,
siis ei mielellään rabiesrokotusta
samanaikaisesti kolmos- tai
nelosrokotuksen kanssa, ei ainakaan
pennuille.
Jos rokote on aiheuttanut koiralle vakavia
haittavaikutuksia, on seuraavalla kerralla
hyvä käyttää erimerkkistä rokotetta.
Nartun tehosterokotukset eivät saa
astutettaessa olla vuotta vanhempia,
ideaalitapauksessa narttu on rokotettu noin
puoli vuotta ennen astutusta. Elävällä
rokotteella ei pidä rokottaa tiinettä eikä
imettävää narttua, tapettua parvorokotetta
voi käyttää.
Jos emä on rokotettu asianmukaisesti, saavat
pennut ensimmäisten päivien ternimaidosta
riittävästi tartuntataudeilta suojaavia vastaaineita, eli pentuja ei tarvitse rokottaa ennen
12 viikon ikää.
Pentu pystyy reagoimaan rokotteeseen vasta
emältä saadun tilapäissuojan hävittyä, joten
alle 12-viikkoisena rokottamisesta ei yleensä
ole hyötyä. Kuitenkin elävät parvovirusrokotteet pystyvät ainakin jossain määrin
läpäisemään maternaaliset eli emänmaidosta
saadut vasta-aineet.
Parvovirukset ovat rokotteissamme joko
eläviä tai tapettuja.
Pennun immuniteetti on yleensä aika hyvä jo
kahden viikon päästä ensimmäisestä
rokotuksesta ja varsin hyvä, kun rokotuksesta
on kulunut neljä viikkoa. Kestävä
vastustuskyky vaatii kuitenkin
tehosterokotuksensa.

ROKOTTEET
Rokotemerkki Sisältö Torjuttava tauti _
Duramune DAP
eläviä, heikennettyjä penikkatauti-, adeno 2ja parvoviruksia
penikkatauti + HCC + parvoripuli ____
Nobivac Parvo
eläviä, heikennettyjä parvoviruksia
parvoripuli____________________ ____
Nobivac DHP
eläviä, heikennettyjä penikkatauti-, adeno 2ja parvoviruksia
penikkatauti + HCC + parvoripuli__ ____
Nobivac DHPPi
eläviä, heikennettyjä penikkatauti-, adeno 2-,
parvo- ja parainfluenssaviruksia
penikkatauti +
HCC + parvoripuli + kennelyskä___ __
Duramune DAPPi
eläviä, heikennettyjä penikkatauti-, adeno 2-,
parvo- ja parainfluenssaviruksia
penikkatauti +
HCC + parvoripuli + kennelyskä__ _ ___
Nobivac Rabies
tapettuja rabiesviruksia
rabies_____________________________
Rabdomun
tapettuja rabiesviruksia
rabies_____________________________
Rabisin
tapettuja rabiesviruksia
rabies_____________________________
HCC = tarttuva maksatulehdus eli tarttuva
hepatiitti, rabies = raivotauti.
HCC:n aiheuttaa adenovirus 1. Kennelyskän
tärkeimpiä aiheuttajia ovat adenovirus 2 ja
parainfluenssavirus. Sisältääpä rokote 1- tai
2- tyypin adenoviruksia, immunisoi se ristiin
eli torjuu sekä HCC:tä että pääosin
adenovirusperäistä kennelyskää.
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ROKOTUSOHJELMA

Rokote

”Penturokotusohjelma”,
pennun ikä
12 vk
16–20 vk

Rokotusväli

jatkossa
12–13 kk

penikkatauti +
tarttuva maksatulehdus

x

x

x

3v

parvo

x

x

x

1–2 v

x

x

3v

rabies *

Taulukon rokotusohjelma on voimassa olevien suositusten mukainen.
Ulkomaille vietäessä on tietysti noudatettava kohdemaan maahantuontimääräyksiä.
EELA:n SUOSITUS (2005): eri rokotteita ei suositella annettaviksi samanaikaisesti. Elävien
rokotteiden antoväliksi suositellaan neljää viikkoa. Rokotusten välin on oltava vähintään kaksi
viikkoa.
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TUNNISTUSMERKINNÄN TARKASTAMINEN
NÄYTTELYISSÄ, KOKEISSA JA KILPAILUISSA
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin
(jäljempänä tapahtuma) osallistuville koirille. Ilmoittaessaan koiran tapahtumaan omistaja
sitoutuu noudattamaan tapahtumaan liittyviä sääntöjä ja ohjeita.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän.
Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen
arvostelua/suoritusta.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen
koira pois tästä tapahtumasta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

SUOMEN KENNELLIITON OHJEET KOIRAN TUNNISTUSMERKINNÄSTÄ
(lyhennelmä ohjeesta)
Koiran tunnistamismerkinnän (tm) on
todettu ehkäisevän tehokkaasti koirien
katoamisia, helpottavan kadonneitten
koirien löytämistä, ehkäisevän
perinnöllisiä sairauksia potevien koirien
käyttöä vilpillisesti jalostukseen. Tm takaa
myös sen, että näyttelyissä tai kilpailuissa
esitettävä koira on rekisteritodistuksen
mukainen.
Valtuuston tekemän päätöksen mukaan koirien on
oltava tunnistusmerkityt osallistuessaan
näyttelyihin ja kokeisiin sekä perinnöllisten
sairauksien (PEVISA) varalta tehtävissä
tutkimuksissa. Kansainvälisen käytännön
mukaisesti on Suomen Kennelliitto avannut
tunnistusmerkintä-rekisterin FIX myös eirekisteröidyille koirille. Mikäli tuontikoiran
alkuperämaassa koiralle on tehty merkintä sirulla
tai tatuointi, se merkitään Suomen Kennelliiton
tiedostoon.
TUNNISTUSMERKINNÄN SUORITTAJAT
A. Eläinlääkärit
B. Henkilöt, joille Kennelliitto on antanut virallisen
valtuutuksen suorittaa tunnistamismerkintöjä.
Kennelliitto kouluttaa yhdessä kennelpiirien
kanssa tunnistusmerkitsijöitä hallituksen

hyväksymän Tunnistusmerkitsijöiden koulutus-,
pätevöinti- ja seurantaohjeen mukaisesti.
MERKINTÄMENETELMÄ
Tm tapahtuu joko tatuoimalla rekisterinumero ja
hyväksytty vuosikirjain esim. ensisijaisesti
vasemman korvalehden sisäpuolelle tai
vaihtoehtoisesti laittamalla koiraan mikrosiru.
TM:N LUETTAVUUS JA TATUOINTIPAIKAT
Tatuointi suoritetaan koiran (vasempaan)
korvalehteen, masmaloon tai huuleen. Merkintä
tapahtuu mustalla, vihreällä tai valkoisella värillä.
Mikäli koiran korva on voimakkaasti
pigmentoitunut, suositellaan vihreän värin
käyttöä, koska se näkyy paremmin tummalla
iholla.
Luettavuuden parantamiseksi voidaan
runsaskarvaisilta koirilta poistaa karvat pois
korvalehden sisäpuolelta, mieluimmin päivää
aikaisemmin, kuitenkaan ihon pintaa rikkomatta.
Tarkastustilanteessa voidaan luettavuutta myös
oleellisesti parantaa valolähteellä, esim.
taskulampulla, jolla valaistaan korvalehden ala- tai
yläpuolta.
Ulkomaiset koirat voivat olla merkitty oikeaan
korvaan, molempiin korviin, kuvepoimuun jne.
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KENNELPIIRIEN PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN
JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 20.12.2010. Voimassa 1.1.2011 alkaen.

KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN
Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin
koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja
mestaruuden saavuttaa korkeimman
hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan
pistemäärän saanut koira.
Saavuttaakseen mestaruuden
palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa
koulutustunnukseen oikeuttava tulos.
AJANKOHTA
Piirinmestaruuskokeet suositellaan
järjestettäväksi vuosittain, mieluimmin ennen
Suomenmestaruuskilpailuja. Saman
koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään
koelajeittain samaan aikaan.

Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla
valinta tai karsintakoe
Suomenmestaruuskilpailuun osallistuu
mestaruuttaan puolustava koira
täysivaltaisesti myös tähän
valinta/karsintakokeeseen.
KARSINTA
Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja
vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä
muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus
määritellä piirinmestaruuskokeiden
karsintaperusteet alueellisia tarpeita
vastaaviksi kunkin koemuodon sääntöjen
mukaisesti. Karsintaperusteiden on täytyttävä
viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
MUUT OHJEET

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujan on oltava Kennelliiton tai
kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen
ilmoittautumishetkellä (viimeinen
ilmoittautumispäivä) piirin alueella
vakinaisesti asuva koiran omistaja
riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen
kotipaikasta. Useamman omistajan koira
kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta,
jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi
kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin
mestaruudesta.
Joukkuekilpailussa osallistumisoikeus
määräytyy joukkueen asettavan yhdistyksen
kotipaikan kennelpiirin mukaan.

Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää
ohjeita, joiden tarkoituksena määrittää
mestaruuden jakoperusteet jos useampia
kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.
MUUTOKSET
Muutokset näihin ohjeisiin tekee Kennelliiton
hallitus.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla
on oikeus puolustaa mestaruuttaan
seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa.

40

SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT 2018
(Tarkista kulloinkin voimassa olevat valionarvosäännöt)

KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Muotovalion arvo (FI MVA)
Hyppyvalion arvo (FI AVA-H)
Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä
Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta.
Vähintään yksi sertifikaateista on saatava
koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat
mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Muutos astuu voimaan
1.6.2011. (Valt. 29.5.11)
Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäis-vaatimuksia.
Suomalaisen omistamalta/ hallitsemalta
koiralta hyväksytään Pohjoismaissa
saavutetut koetulokset rodunomaisista
kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi
koetuloksiksi. (Valt. 24.11.07)
Agilityvalion arvo (FI AVA)
Koira saa Suomen agilityvalion arvon,
kun sillä on agilitykilpailujen
korkeimmassa tasoluokassa kolme
agilitysertifikaattia kolmelta eri
agilitytuomarilta. Ensimmäisen ja
viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla
vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä.
Lisäksi koiran tulee olla palkittu
näyttelyssä vähintään arvosanalla ”hyvä”
aikaisintaan 15 kuukauden ikäisenä.
Ulkomainen koira saa Suomen
agilityvalion arvon, kun se on oman
maansa agilityvalio ja saa
agilitysertifikaatin agilitykilpailujen
korkeimmassa tasoluokassa Suomessa.
Siirtymäsäännös. Agilityvalion arvoa
myönnettäessä kaksi ennen 1.6.2009
agilitykilpailujen korkeimmassa
tasoluokassa yhden tai kahden eri
tuomarin agilityradalta saavutettua voittoa
0-tuloksella (enintään 0,99) rinnastetaan
agilitysertifikaateiksi.

Koira saa hyppyvalion arvon, kun sillä on
agilitykilpailujen korkeimmassa
tasoluokassa kolme hyppysertifikaattia
kolmelta eri agilitytuomarilta.
Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin
välillä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja
yksi (1) päivä. Lisäksi koiran tulee olla
palkittu näyttelyssä vähintään arvosanalla
”hyvä” aikaisintaan 15 kuukauden
ikäisenä.
Ulkomainen koira saa Suomen
hyppyvalion arvon, kun se on oman
maansa hyppyvalio ja saa
hyppysertifikaatin agilitykilpailujen
korkeimmassa tasoluokassa Suomessa.
Hyppyvalion arvoa myönnettäessä kaksi
ennen 1.6.2009 agilitykilpailujen
korkeimmassa tasoluokassa yhden tai
kahden eri tuomarin hyppyradalta
saavutettua voittoa 0-tuloksella (enintään
0,99) rinnastetaan hyppysertifikaateiksi.
(Valt. 22.11.09)
Jäljestämisvalion arvo (FI JVA)
Koira saa jäljestämisvalion arvon, kun
sillä on 3 x 1. palkinto metsästyskoirien
jäljestämiskokeen voittajaluokassa
vähintään kahdelta eri tuomarilta. Lisäksi
vaaditaan, että koiralla on vähintään
laatumaininta "hyvä" näyttelyssä
vähintään 15 kk iässä. (Valt. 31.5.08)

Koiratanssivalionarvo (FI KTV ja FI
KTV-V)
Seuraaminen musiikin tahdissa
(Heelwork to Music FI KTV)

41

Koira saa koiratanssivalionarvon (FI
KTV), kun sillä on kolme (3)
koiratanssisertifikaattia Seuraaminen
musiikin tahdissa -kilpailuista.
Ensimmäisen ja kolmannen sertifikaatin
välillä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja
yksi (1) päivä. Lisäksi koiran pitää olla
palkittu näyttelyssä vähintään
laatumaininnalla hyvä yli 15 kuukauden
ikäisenä. (Valt. 29.5.11)
Vapaaohjelma (Freestyle FI KTV-V)
Koira saa koiratanssivalionarvon (FI KTVV), kun sillä on kolme (3)
koiratanssisertifikaattia koiratanssin
vapaaohjelmakilpailuista. Ensimmäisen ja
kolmannen sertifikaatin välillä pitää olla
vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä.
Lisäksi koiran pitää olla palkittu
näyttelyssä vähintään laatumaininnalla
hyvä yli 15 kuukauden ikäisenä. (Valt.
29.5.11)

Käyttövalion arvo (FI KVA)
Vähintään laatumaininta "hyvä"
näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi
tulevat rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Suomen Kennelliiton
myöntämien Suomen koe- tai
kilpailuvalionarvoon oikeuttavien
käyttötulosten on kaikkien oltava
Suomesta saatuja. (Valt. 27.5.12)
Palveluskoirakokeiden käyttövalion
arvo
(Rodut, joilla kilpailuoikeus
palveluskoirakokeissa on merkitty *)
3 x ylimmän luokan 1. palkinto samasta
palvelus- tai pelastuskoirakoelajista
(IPOR) tai vähintään arvosana erittäin
hyvä, joka on vähintään 90 %
maksimipistemäärästä, vähintään kahden
eri kalenterivuoden aikana ja vähintään
kahdelta eri tuomarilta. (Valt. 23.11.03)
Käyttövalion arvo (FI KVA-J)

2 x hyväksytty tulos vahingoittuneen
hirvieläinten jäljestämiskokeesta ja 1
hyväksytty tulos hirvikoirien jäljestämiskokeesta sekä vähintään laatumaininta
”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15kk.
Koiran saavutettua käyttövalionarvoon
vaadittavat koetulokset, ei se enää saa
osallistua kokeeseen. (Valt. 26.11.06)

Metsästysvalion arvo (FI KVA-L ja FI
KVA-M)
Saadakseen metsästysvalion on koiran
saatava kaksi hyväksyttyä luolakoirien
metsästyskokeen tulosta kahdelta eri
tuomarilta, ja saavutettu arvo merkitään
FIN KVA-M. Lisäksi vähintään
laatumaininta "hyvä" näyttelystä koiran
täytettyä 15 kk. Koira, joka on
saavuttanut FIN KVA-M arvoon
oikeuttavat tulokset, ei enää saa
osallistua luolakoirien metsästyskokeisiin.
Mikäli koira saavuttaa luolavalionarvon on
tämän tunnus FI KVA-L. Näin ollen sekä
luolavalion että metsästysvalion arvon
saavuttaneen koiran tittelit merkitään FI
KVA-L FI KVA-M. (Valt. 5.5.05)

Paimennusvalion arvo (FI PVA)
Koira saa paimennusvalion arvon, kun
sillä on 3 x 1. palkinto paimennuskokeen
ylimmästä luokasta kahden eri tuomarin
arvostelemana. Lisäksi vaaditaan, että
koiralla on vähintään laatumaininta ”hyvä”
näyttelyssä vähintään 15 kk iässä. (Valt.
30.11.08)

Rally-tokovalion arvo (FI RTVA)
Koira saa Suomen rally-tokovalionarvon,
kun sillä on kolme vähintään 95 pisteen
tulosta mestariluokasta vähintään
kahdelta eri tuomarilta. Lisäksi koiran
pitää olla palkittu näyttelyssä vähintään
laatumaininnalla hyvä yli 15 kuukauden
ikäisenä. (Valt. 23.11.14)
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Pohjoismaiden käyttövalion arvo
(POHJ KVA)
Koiralle, joka ennestään on saavuttanut
kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi,
Norja, Islanti tai Tanska) koe- tai
kilpailuvalionarvon, myönnetään
Pohjoismaiden ko. koemuodon koe- tai
kilpailuvalionarvo. Pohjoismaiden
käyttövalionarvoa voi anoa 1.1.2010
alkaen. Sitä ennen saadut valionarvot
hyväksytään koiran saavutuksiksi. (Valt.
21.5.09, 27.5.12)

Pohjoismaiden muotovalion arvo
(POHJ MVA)
Koiralle, joka on saavuttanut kolmen eri
Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja,
Islanti tai Tanska) muotovalion arvon.
Ennen 1.1.2008 saadut valionarvot
hyväksytään koiran saavutuksiksi. (Valt.
17.5.07)

Tottelevaisuusvalion arvo (FI TVA)
Koira saa tottelevaisuusvalion arvon, kun
sillä on 3 x 1. palkinto tottelevaisuuskokeen erikoisvoittajaluokassa vähintään
kahden eri palkintotuomarin
arvostelemana sekä vähintään
laatumaininta "hyvä" näyttelyssä.

Vesipelastusvalion arvo (FI VPVA)
Koira saa vesipelastusvalion arvon, kun
sillä on 3 x 1. palkinto vesipelastuskokeen
voittajaluokassa vähintään kahdelta
ylituomarilta sekä vähintään laatumaininta
"hyvä" näyttelyssä vähintään 24 kk iässä.

Vetovalion arvo (FI VVA)

Vetovalionarvo myönnetään koiralle, joka
on vähintään 3 kertaa voittanut vähintään
10 km matkan miesten tai naisten
valjakkohiihtoluokissa tai saavuttanut ko.
luokassa ajan, joka on enintään 10 %
hitaampi kuin voittajalla. Kilpailuluokassa
tulee olla vähintään 4 osallistujaa.
Tulokset tulee olla saavutettu vähintään
kahden eri kilpailukauden aikana. Lisäksi
koiralla tulee olla hyväksytysti suoritettu
käyttäytymiskoe (PAKK) sekä vähintään
laatumaininta "hyvä" näyttelyssä
vähintään 15 kk:n iässä. (Valt. 25.5.14)
Muotovalion arvoon vaadittavat
koetulokset voi saada myös muissa
Pohjoismaissa. Muista maista
saavutettujen koetulosten
kelpoisuuden muotovalion arvoon
hyväksyy Kennelliitto koemuodon
haltijan esityksestä. Muihin
valionarvoihin vaadittavat
näyttelytulokset voi saada jostain
FCI:n hyväksymän maan
kenneljärjestön hyväksymästä
näyttelystä. (Valt. 29.5.16)
Koiralta, joka 24 kk täytettyään on
saavuttanut jonkin muun maan
muotovalionarvon, vaaditaan vain yksi
sertifikaatti Suomesta sekä
mahdolliset lisävaatimukset. Sen
mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n
iässä saama sertifikaatti lasketaan
Suomen muotovalionarvoon
oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan
1.1.2011. (Valt. 29.5.11)
Ulkomaalaisen omistaman /
hallitseman koiran ulkomailla
saavuttama koetulos hyväksytään FI
MVA -arvoon vaadittavaksi
koetulokseksi vain, mikäli se on
saavutettu FCI:n hyväksymän
kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa
Suomessa rodulta vaadittavaa
rodunomaista koetta. Koetuloksesta
tulee Kennelliittoon toimittaa
anomuksen yhteydessä FCI:n
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hyväksymä Working Class Certificate
(WCC). (Valt. 24.11.07)
Koiralta, joka ennestään on jonkin
muun maan koe- tai kilpailuvalio
vaaditaan ko. koe- tai
kilpailumuodosta vain yksi
valionarvoon oikeuttava korkeimman
luokan tulos Suomesta sekä
mahdolliset lisävaatimukset. (Valt.
27.11.04, 27.5.12)
Suomen ja kansainväliset valionarvot
haetaan kirjallisesti Suomen
Kennelliitolta. Ulkomaiset valionarvot
haetaan ao. maan kenneljärjestöltä.
Muutos astuu voimaan 1.1.2005. (Valt.
27.11.04)
Mikä tahansa palveluskoirista voi tulla
Suomen muotovalioksi myös seuraavilla
Ruotsissa tai Norjassa saaduilla
palveluskoiratuloksilla: ”GK lkl, uppfl. hkl”
tai ”tjänstehundcert”, ”gk bruksprovkvalifikation vid draghundsprov”, ”gk
vallhundsprov vid lokalprov”. Muut
hyväksyttävät koetulokset: IPO -koe tai
SchH -koe.
LYHENNELMÄT:
KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO (C.I.B)
A. Rodut, joilta FCI ei vaadi
käyttökoetulosta
Saadakseen kansainvälisen muotovalion
arvon, koiralla on oltava neljä CACIBia
Jotta koira voisi saada kansainvälisen
muotovalion arvon, sen tulee saada 2 x
CACIB kahdesta eri maasta ja kahdelta eri
tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä. Ensimmäisen
ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut
vähintään yksi vuosi ja yksi päivä; esim.
1.1.2011 – 1.1.2012.
Lisäksi FCI vaatii käyttökoetuloksen. Koiran
on täytynyt saada hyväksytty tulos
kansallisessa rodunomaisessa kokeessa
(kokeessa jossa kilpaillaan kansallisesta
käyttökoesertifikaatista CACT=
käyttövalionarvoon oikeuttava tulos) missä
tahansa FCI:n jäsen- tai kumppanimaassa.

kolmesta eri maasta, kolmelta eri tuomarilta,
riippumatta rodun koiramäärästä.
Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on
oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä,
esimerkiksi 1.1.2001 – 1.1.2002.
B. Rodut, joilta FCI vaatii
käyttökoetuloksen
KANSAINVÄLINEN NÄYTTELYVALIO
(C.I.E)
Saadakseen kansainvälisen näyttelymuotovalion arvon, koiralla on oltava neljä CACIBia
kolmesta eri maasta, kolmelta eri tuomarilta,
riippumatta rodun koiramäärästä.
Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on
oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä,
esimerkiksi 1.1.2001 - 1.1.2002.
Huom. Seuraaville roduille ei myönnetä
kansainvälisen näyttelyvalion arvoa, mikäli
koiran omistaja asuu Norjassa, Ruotsissa tai
Suomessa.

FCI 5
harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, musta
norjanhirvikoira, pohjanpystykorva,
suomenpystykorva
FCI 6
dreeveri, dunkerinajokoira, haldeninajokoira,
hamiltoninajokoira, hygeninajokoira,
schillerinajokoira, smoolanninajokoira,
suomenajokoira

Kokeen ajankohdalla ei ole merkitystä.
Rotukohtaiset erityisvaatimukset FCIn
kansainvälisissä valionarvosäännöissä.

KANSAINVÄLINEN KÄYTTÖVALIO (C.I.T)
Saadakseen kansainvälisen käyttövaliona
arvon, koiralla on oltava missä tahansa iässä
saatu 2 x CACIT (kansainvälinen käyttökoesertifikaatti) FCIn hyväksymässä
käyttökokeessa (= kokeessa jossa
sovelletaan FCI:n kansainvälisiä sääntöjä)
kahdelta eri tuomarilta yhdessä tai
useammassa maassa, ja nämä CACITit on
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saatu 1-palkinnoilla. Lisäksi vähintään 15
kuukauden iässä vähintään laatupalkinto
"erittäin hyvä" kansainvälisessä FCI:n
hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta
esitettyjen koirien lukumäärästä, tai maissa

joissa tämä laatupalkinto ei ole käytössä,
vähintään 2. palkinto käyttöluokassa,
avoimessa luokassa tai nuorten luokassa.
Rotukohtaiset erityisvaatimukset FCIn
kansainvälisissä valionarvosäännöissä.

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN
KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA
Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013.
Tämä ohje on Kennelliiton yleisohje. Koe- ja kilpailukohtaiset lisäohjeet löytyvät kunkin koeja kilpailumuodon säännöistä tai ohjeista.

PALKINTOTUOMARIT
l

PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS

Tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita.
II

PALKINTOTUOMARILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Palkintotuomariksi aikovan on oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista ao. koe- ja
kilpailumuodon rotujen käyttöön. Lisäksi hänen on täytettävä mahdolliset koe- ja
kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset.
Hänen on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva ja hänellä on oltava
riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään.
Arvosteluvastuussa olevan tuomarin (ryhmätuomarin) on oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö. Mikäli
arvostelussa käytetään useampia tuomareita voi tuomariryhmän toisena tuomarina
toimia 15 vuotta täyttänyt arvosteluoikeudet omaava henkilö.
Täytettävä ko. koe- ja kilpailumuodon säännöissä tai ohjeissa vaaditut jäsenyysvaatimukset.
III

KOULUTUS

A.
B.
C.
D.

TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMINEN
KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS
TUOMARIEN PÄTEVÖINTI
TUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

A.

TUOMARIKURSSIEN ANOMINEN JA JÄRJESTÄMINEN

Kursseja järjestävät kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä lajiliitot ja niiden
jäsenyhdistykset.
Kurssit anotaan kennelpiireiltä tai lajiliitoilta kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton ohjeita
noudattaen.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton julkaisuissa ja tarvittaessa
rotujärjestöjen sekä lajiliittojen toimesta.
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B.

KURSSIEN OHJELMA JA KOULUTUS

Kursseille osallistujien velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin. Materiaalin saa
kurssin järjestäjiltä.
Hakemuksen kurssille pääsystä tekee asiasta kiinnostunut itse tai jäsenyhdistys, jossa hän on
jäsenenä, ellei koemuotokohtaisesti toisin määrätä.
Kurssien johtajina ja heidän varamiehinään saavat toimia ko. koe- tai kilpailumuotojen ylituomarit,
ellei ko. koe- ja kilpailumuodon säännöissä tai ohjeissa ole toisin päätetty.
Rotujärjestöillä ja lajiliitoilla on oltava jokaista koe- ja kilpailumuotoa varten koulutusohje ja
kurssiohjelma, jonka perusteella opetus ja käytännön harjoittelu suoritetaan.
Harjoittelut ja niiden suorittamisen määräajat määritellään tarkemmin koemuotokohtaisissa
ohjeissa.
Kurssin hyväksytysti suorittaneelle annetaan siitä todistus tai kokelaskortti.
Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kokeiden yhteydessä ohjeissa
määritellyn määrän kokelasharjoitteluja.
Näissä kokelasharjoitteluissa on koiraa pystyttävä arvostelemaan kaikkien oleellisten
ominaisuuksien / suoritusten osalta.

C.

TUOMAREIDEN PÄTEVÖINTI

Kokelaskorttia käytetään anomuslomakkeena tuomariksi pätevöimiseen. Kokelaskortissa tulee olla
kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot.
Palkintotuomarikortin 15 vuotta täyttäneelle Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäsenelle
myöntää henkilön asuinpaikan kennelpiiri.
Palveluskoirakokeissa myöntäjänä on Palveluskoiraliitto ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitto.
Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen
tuomarioikeudet.

D.

TUOMAREIDEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

Koulutuksen tarkoituksena on yhtenäistää koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitää tuomarit oman
lajinsa kehityksen tasalla.
1.

OSALLISTUMINEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

Palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta
heille voidaan antaa uusia tehtäviä.
Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatko- ja täydennyskoulutukseen tai toimittava ko.
koe- tai kilpailulajissaan koiranohjaajana tai kilpailijana rotujärjestöjen ja lajiliittojen määrittelemien
ohjeiden mukaisesti.
Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee määritellä ohjeissaan, miten arvosteluoikeuden menettänyt
tuomari saa arvosteluoikeutensa takaisin.
Sääntömuutosten yhteydessä rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät täydennyskoulutusvaatimukset.
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Tuomareiden arvosteluoikeuksien ja pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen
ylituomarille.
2.

JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kursseja järjestävät kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä lajiliitot ja niiden
jäsenyhdistykset.
Kurssit anotaan kennelpiireiltä tai lajiliitoilta kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton ohjeita
noudattaen.
Jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumisesta tehdään merkintä tuomarikorttiin.

YLITUOMARIT
I

YLITUOMARIEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMISOHJEET

Tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita.
II

YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET

Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen. Muut mahdolliset jäsenyysvaatimukset määritellään
kyseisen koe- tai kilpailumuodon säännöissä.
Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen
on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa
hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana,
jne.
Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.
Koulutukseen pyrkivä henkilö on kokenut kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja
osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin.
Hänen on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.
Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset
koulutusohjeissaan.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuvien henkilöiden kennelpiirit hyväksyvät omasta tai jonkun muun
Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä peruskurssille ne henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut
vaatimukset. Palveluskoirakokeissa hyväksynnän tekee Palveluskoiraliitto.

III

KOULUTUKSEN KOOSTUMINEN

A.
B.
C.
D.

YLITUOMARIKURSSIN JÄRJESTÄMINEN
UUSIEN YLITUOMARIEN KOULUTUS
YLITUOMARIOIKEUKSIEN HAKEMINEN JA PÄTEVÖINTI
YLITUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

A.

YLITUOMARIKURSSIN JÄRJESTÄMINEN
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Ylituomarikursseja järjestävät rotujärjestöt, lajiliitot ja Kennelliitto.
Kurssien järjestämisestä on ilmoitettava niin, että hakijalla on mahdollisuus hankkia koulutukseen
vaadittavat pätevyydet riittävän ajoissa. Ilmoitus esimerkiksi vuotta ennen kurssia.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton, rotujärjestöjen tai lajiliittojen
julkaisuissa.

B.

UUSIEN YLITUOMARIEN KOULUTUS

Ylituomarikokelas käyttää koulutuksen kaikissa vaiheissa Kennelliiton hyväksymää
ylituomarihakemuskaavaketta todistuksena eri koulutusvaiheiden suorittamisesta.
Koulutus jakautuu neljään vaiheeseen:
1.
2.
3.
4.

Rotujärjestön tai lajiliiton ennakkovalmennus
Ylituomareiden peruskurssi kennelpiirien toimesta (aluekouluttajat/ylituomarit)
Erikoistumiskoulutus ko. koelajin ylituomariksi rotujärjestöjen tai lajiliittojen toimesta
Koearvostelut ja mahdolliset lajikohtaiset harjoitusarvostelut

1.

ROTUJÄRJESTÖN TAI LAJILIITON ENNAKKOVALMENNUS

Ylituomariksi aikovan tulee osallistua ko. kennelpiirin, rotujärjestön tai lajiliiton ohjeiden mukaan
järjestettyyn ennakkovalmennukseen ja karsintakokeeseen mikäli tällaista ko. koemuodon tai
kilpailun osalta järjestetään.
Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee koulutusohjeissaan määritellä ylituomariksi aikovalta henkilöltä
edellytettävän kokemuksen vähimmäismäärän.
Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee koulutusohjeissaan määritellä myös mahdolliset ennakkoon
suoritettavat harjoitusarvostelut ja mahdollinen karsintakoe.

2.

YLITUOMAREIDEN PERUSKOULUTUS KENNELPIIRIEN TOIMESTA

Ylituomareiden peruskurssin järjestää kennelpiiri.
Peruskurssilla käydään läpi Kennelliiton hyväksymä Ylituomareiden peruskurssin
koulutusmateriaali.
Kouluttajina peruskurssilla toimivat laajan kenneltietoisuuden omaavat ylituomarit yhdessä
aluekouluttajien kanssa.
Ylituomarin peruskurssin suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.

3.

ERIKOISTUMISKOULUTUS ROTUJÄRJESTÖJEN TAI LIITTOJEN TOIMESTA

Erikoistumiskoulutuksen avulla ylituomarikokelaan tulee saavuttaa sen koe- tai kilpailumuodon
riittävä tuntemus mihin hän on pätevöitymässä. Hänen tulee omaksua sääntöjen ja
arvosteluohjeiden mukainen tapa hoitaa tehtävänsä, jotta lopputulos on tasapuolinen ja oikea.
Rotujärjestöt tai lajiliitot valitsevat erikoistumiskurssille kokelaat koe- ja kilpailumuotojen
lisävaatimukset täyttäneistä peruskurssin hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.
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Kouluttajina toimivat rotujärjestöjen, lajiliittojen tai Kennelliiton nimeämät ylituomarit jotka katsotaan
riittävän päteviksi ja kokeneiksi mainittuun tehtävään.
Erikoistumiskoulutuksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita:
-

koe- ja kilpailusääntöjen ja arvosteluohjeiden käytön ja erityispiirteiden yksityiskohtainen
selvittäminen
ylituomarin toimintaohjeet
koetoimitsijaohjeet
ko. koe- tai kilpailumuotoa koskevat yleiset säädökset
ko. koe- tai kilpailumuodon koeasiapaperit
ongelmatilanteet ja niiden käsittely

Kurssin päätteeksi on suoritettava hyväksytysti asianmukaiset loppukokeet.
Erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.
4.

KOEARVOSTELUT JA MAHDOLLISET HARJOITUSARVOSTELUT

Ylituomarikokelaan on hyväksytysti suoritettava kussakin koe-/kilpailumuodossa erikseen määrätyt
harjoitus- ja koearvostelut.
Mikäli koearvosteluja vaaditaan, niitä on oltava vähintään kaksi (2) ja ne suoritetaan kennelpiirin,
rotujärjestön tai lajiliiton kokeessa vähintään kahdelle kokeneelle ylituomarille.
Harjoitus- ja koearvostelujen suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.
Kunkin koe- tai kilpailumuodon koulutusohjeessa on määriteltävä, missä ajassa koe- tai
harjoitusarvostelut on suoritettava.

C.

YLITUOMARIOIKEUKSIEN HAKEMINEN JA PÄTEVÖINTI

Anomuksen tekee tuomarikokelas käyttäen ylituomarihakemuskaavaketta tarpeellisine liitteineen.
Anomukseen hankitaan lausunto rotujärjestöltä tai lajiliitolta, joka lähettää sen Kennelliitolle.
Kennelliitto pätevöi ylituomarit.
Ylituomari katsotaan pätevöidyksi kun hän on saanut siitä tiedon Kennelliitolta.
Ylituomarilla on oltava voimassa mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja
arvosteluoikeus.

D.

YLITUOMARIEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS

OSALLISTUMINEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN
Ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta, ja
hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin koiranohjaajana tai kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana.
Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen on valvottava, että ym. vaatimukset täyttyvät ennen kuin
henkilölle annetaan uusia ylituomaritehtäviä.
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Sääntömuutosten yhteydessä rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät täydennyskoulutusvaatimukset.
Rotujärjestöjen ja lajiliittojen tulee määritellä ohjeissaan, miten arvosteluoikeuden menettänyt
ylituomari saa arvosteluoikeutensa takaisin.
JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Ylituomarien jatko- ja täydennyskoulutukset järjestää rotujärjestöt tai lajiliitot.
Jatko- ja täydennyskoulutuksissa on käsiteltävä lajikohtaisten asioiden lisäksi Kennelliiton yleiset
kokeisiin ja kilpailuihin liittyviin asioihin tulleet muutokset.
Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta
Kennelliiton, rotujärjestön, lajiliiton julkaisussa tai henkilökohtaisella kutsulla.

IV

YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Kennelliitto voi poistaa ylituomarioikeudet tai peruuttaa arvosteluoikeudet henkilöltä, joka todetaan
tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä kohdan ylituomariksi aikovalle asetettuja yleisiä
vaatimuksia.
Kennelliitto peruuttaa arvosteluoikeudet kennelpiirin, rotujärjestön tai lajiliiton esityksestä henkilöltä,
joka ei täytä jatko-, täydennyskoulutus- ja toimintavaatimusvelvoitettaan.
Mikäli ylituomarille ollaan esittämässä kurinpidollisia toimenpiteitä, voi Kennelliitto pidättää
arvosteluoikeudet asian käsittelyn ajaksi.
Kennelliitto palauttaa arvosteluoikeudet pidättämisesityksen tekijän perustellusta esityksestä.
Rotujärjestöt ja lajiliitot voivat jatko- tai täydennyskoulutusvelvoitteen lisäksi määritellä mahdollisia
lisätehtäviä ylituomareille, joilla arvosteluoikeudet ovat olleet poistettuna.

V

EMERITUS/EMERITA YLITUOMARI

Tehtävistään luopuva ylituomari voidaan nimittää Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen esityksestä
emeritus / emerita ylituomariksi, kun henkilö pitkän ja ansiokkaan ylituomariuran jälkeen luopuu
ylituomaritehtävistään.
Ylituomari säilyttää kaikki muut oikeutensa paitsi arvosteluoikeuden. Arvonimen myöntää ao.
toimikunnan esityksestä Kennelliiton hallitus.
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SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N
YLEINEN JÄÄVIYSSÄÄNTÖ
Hyväksytty Kennelliiton valtuuston kokouksessa 17.5.2007. Voimassa 1.1.2008 alkaen.

1. Tuomari ei saa toimia siinä kokeessa nimettynä (johtavana) ylituomarina, johon osallistuu hänen
omistamansa koira tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira. Myöskään nimetyn
(johtavan) ylituomarin perheenjäsenen omistama tai sopimuksen perusteella hallitsema koira ei
saa osallistua siihen kokeeseen, jossa kyseinen ylituomari toimii. Vanhemmat, avio- ja avopuolisot,
rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he
asuisivatkin eri osoitteissa.
2. Koiraa arvosteleva tuomari / ulkomuototuomari/ dopingvalvoja/ dopingnäytteenoton avustaja on
jäävi tehtäväänsä jos hän tai hänen perheenjäsenensä on:
- koiran ohjaaja / esittäjä
- koiran omistaja
- koiran kasvattaja
- sopimuksen perusteella koiran haltija
Vanhemmat, aviopuolisot, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he asuisivat eri
osoitteissa. Avoliitossa ja vastaavasti yhdessä asuvat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin.
Kasvattajan sisarukset tulkitaan perheenjäseniksi vain, mikäli he asuvat samassa osoitteessa
kasvattajan kanssa.
3. Ulkomuototuomari, joka työnsä tai harrastuksensa vuoksi käsittelee näyttelyyn ilmoittautumisia
tai luetteloon tulevia koirien tietoja, ei voi toimia ko. näyttelyssä ulkomuototuomarina. Näyttelyyn
osallistumisoikeutta ei ole ulkomuototuomarin omistamalla koiralla siinä näyttelyssä, jossa
tuomari arvostelee.
Harjoitusarvostelijan omistama koira ei saa kilpailla siinä kehässä ja rodussa, missä
harjoitusarvostelija suorittaa tehtäväänsä. Harjoitusarvostelija ei saa esittää koiraa näyttelyssä sinä
päivänä, jolloin hän toimii harjoitusarvostelijana. Hän ei saa esittää koiraa ulkomuototuomarille,
jonka kehässä hän on suorittanut harjoitusarvostelun samassa näyttelyssä. Samalla näyttelyllä
tässä yhteydessä tarkoitetaan peräkkäisinä päivinä samalla paikkakunnalla saman järjestäjän
toimesta järjestettyjä näyttelyitä. (Voimassa 1.1.2015 alkaen)
4. Kennelliiton hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää erikoisvapaus tästä säännöstä.
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ANTIDOPINGSÄÄNTÖ
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2012
Voimassa 1.1.2013 alkaen.
1 § Määritelmiä

toimenpiteet ja tapahtumat kuuluvat salassapidon
piiriin.

Tämän säännön mukaisella:
3 § Koiran suorituskykyyn vaikuttaminen
1) koiran suorituskykyyn vaikuttamisella
tarkoitetaan koiran suorituskyvyn kohottamista,
alentamista tai ylläpitämistä piristävien,
kiihdyttävien, rauhoittavien, voimistavien,
heikentävien, puuduttavien sekä kipua ja
tulehdusoireita poistavien lääkkeiden ja aineiden
tai muiden keinotekoisten toimenpiteiden avulla.
Koiran suorituskykyyn vaikuttamiseksi tulkitaan
myös karvan ja kirsun käsittely siten, että väri tai
karvanlaatu muuttuu.
2) koiran vastuuhenkilöllä tarkoitetaan koiran
omistajaa tai sopimukseen perustuvaa haltijaa.
Näiden ollessa alaikäisiä, vastuuhenkilö on
asianomaisen huoltaja.
3) koiratapahtumalla tarkoitetaan tilaisuutta, jonka
Kennelliitto on myöntänyt tai tilaisuutta, jossa
arvioidaan koiran ominaisuuksia tai jalostusarvoa
siten, että arvioinnin tulos tallennetaan Suomen
Kennelliiton tietokantaan.
4) dopingvalvojalla tarkoitetaan vastaavaa
koetoimitsijaa, ylituomaria tai vastaavaa tuomaria
sekä näyttelyissä Kennelliiton hallituksen tai muun
sen nimeämän tahon etukäteen nimeämää
dopingvalvonnasta vastaavaa henkilöä.
5 a) lakiperusteisella näytteellä tarkoitetaan
eläinsuojelulain perusteella eläinlääkärin koirasta
ottamaa näytettä;
b) sattumanvaraisella näytteellä tarkoitetaan
kohdentumisen osalta sattumanvaraista
dopingnäytettä;
c) menestyksen mukaan määritellyllä näytteellä
tarkoitetaan Kennelliiton hallituksen tai muun sen
nimeämän tahon etukäteen määräämää koiran
sijoitukseen tai menestykseen perustuvaa
dopingnäytettä;
d) poikkeavan suorituksen tai muun perustellun
epäilyn perusteella määrätyllä näytteellä
tarkoitetaan yksittäistapauksessa yksittäisestä
koirasta perustellun epäilyn perusteella otettavaa
dopingnäytettä.
2 § Salassapito
Dopingvalvojien ja näytteenoton avustajien
kohdalla noudatetaan Kennelliiton yleistä
jääviyssääntöä. Dopingvalvontaan liittyvät

Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn
keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai
ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla
aineilla tai valmisteilla on kielletty. Koiran
karvapeitteen ja kirsun käsittely väriaineilla sekä
karvan käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan
laatuun tai karvapeitteen muotoon on kiellettyä.
Tavanomaiset turkin hoitoon, pesuun ja
trimmaukseen tarvittavat aineet kuitenkin
sallitaan. Aineiden käyttämisellä ei saa pyrkiä
vaikuttamaan koiran suorituskykyyn, karvan
laatuun, väriin tai karvapeitteen muotoon. Niiden
käyttäminen ei myöskään saa aiheuttaa haittaa
koirien terveydelle ja hyvinvoinnille.
Koiran suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai
sen aikana ei saa vaikuttaa tai pyrkiä
vaikuttamaan minkään kemiallisen aineen,
lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.
Koirasta otetuista veri-, virtsa-, karva- tai muista
näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä
elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä
(nollaraja). Suomen lääkelainsäädännön mukaiset
eläimille hyväksytyt lääkkeet koiran sairauden
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn on sallittu, mutta
lääkeaineille on varoajat. Suomen Kennelliiton
hallitus voi Eläinkilpailujen antidopingtoimikuntaa
kuultuaan määrätä raja-arvon myös tietyille
lääkeaineille. Raja-arvon alittanut löydös voidaan
jättää rankaisematta. Lääkeainejäämien osalta ei
ole merkitystä sillä, onko niillä mahdollisesti ollut
vaikutusta koiran suorituskykyyn. Täten myös
terveyden-hoidolliset toimenpiteet on tehtävä
hyvissä ajoin ennen koiratapahtumapäivää.
Suomen Kennelliiton hallitus voi Eläinkilpailuiden
antidopingtoimikuntaa kuultuaan myöntää
poikkeusluvan, joka sallii koiran osallistumisen
koiratapahtumiin tietyn sairauden hoitoon
tarvittavan lääkityksen alaisena. Ehtona
poikkeusluvan myöntämiselle on:
- Poikkeusluvan myöntäminen edistää koirien
hyvinvointia, terveyttä ja jalostukselle asetettuja
yleisiä ja rotukohtaisia tavoitteita.
- Sairas koira, jonka osallistuminen
koiratapahtumiin lääkityksen alaisena sallitaan
poikkeusluvalla, siirretään pysyvästi pois
jalostuskäytöstä (EJ-rekisteriin).
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- Poikkeuslupa koskee merkittävää osaa
koirapopulaatiosta.
- Poikkeusluvan myöntämiseen ei liity merkittävää
riskiä lääkeaineen käyttämisestä koiran
suorituskyvyn parantamiseen.
- Koiran terveydentila ja suorituskyky on normaali
lääkityksen alaisena. Poikkeusluvalla
hyväksyttävälle lääkitykselle on olemassa selvästi
määritelty lääkitystaso tai viitearvo, joka turvaa
koiran normaalin suorituskyvyn.
- Ennen luvan myöntämistä eläinlääkäri tarkastaa
yksilökohtaisesti koiran terveydentilan ja
varmistaa, ettei sairaus tai lääkitys ole esteenä
koiratapahtumaan osallistumiselle. Jatkossa
eläinlääkäri kontrolloi säännöllisesti koiran
terveydentilan ja lääkityksen oikean annostelun.
Voimassa oleva todistus eläinlääkärintarkastuksesta ja lääkityksestä on pidettävä
mukana koiratapahtumiin osallistuessa.
Eläinlääkärintodistus ei saa olla yhtä (1) vuotta
vanhempi. Tarvittavat todistukset ja
valvontatoimenpiteet määritellään sairaus- ja
lääkekohtaisesti antidopingohjeessa.
Antidopingtesteissä löytyneiden lääkeainejäämien
merkitys käsitellään tapauskohtaisesti Suomen
Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnassa.
Koiran vastuuhenkilön on pyydettäessä annettava
selvitys koiralle annetuista lääkityksistä, kasvirohdosvalmisteista, perinteisistä kasvirohdosvalmisteista, muista myyntiluvallisista
lääkevalmisteista sekä homeopaattisista ja
antroposofisista valmisteista.
Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä
ovat:
- anaboliset steroidit
- kasvuhormonit
- pysyvästi tuntoa poistavat kemialliset tai
kirurgiset toimenpiteet
- verensiirrot tai muunlaiset keinotekoiset
pyrkimykset vaikuttaa terveen koiran
suorituskykyyn punasoluja lisäämällä, esimerkiksi
erytropoietiini-hormonin käytöllä
- lääkeaineita sisältävät implantit
- radioaktiiviset implantit
- karvan, ihon ja kirsun värjääminen sekä
karvanlaadun ja muodon muuttaminen
kemiallisilla aiheilla.
Eläinlääkärillä on oikeius käyttää verensiirtoa ja
anabolisia steroideja, mikäli koiran sairauden
hoito sitä vaatii, varoajat huomioiden.
Koiran vastuuhenkilö on aina vastuussa koiran
kilpailukelpoisuudesta ja hänen on noudatettava
voimassaolevia säännöksiä ja varoaikoja kunkin
hoidon jälkeen. Kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä
eläintapahtumissa valvoo Eläinkilpailujen

antidopingtoimikunta, joka antaa lausunnon
epäillystä antidopingsäännön rikkomisesta.
Kennelliitto päättää annettavista rangaistuksista.
Kennelliitto ja paikalliset tapahtuman järjestäjät
vastaavat näytteiden otosta. Näytteet tutkii
kansainvälisten urheilujärjestöjen hyväksymä
laboratorio. Näytteet otetaan ja käsitellään sekä
osallistujien oikeusturvasta huolehditaan samalla
tavalla kaikissa Suomessa järjestettävissä
koiratapahtumissa.
4 § Dopingnäytteiden ottamisen perusteet
4.1 Lakiperusteinen dopingvalvonta
Eläinsuojelulain mukaista valvontaa suorittavalla
eläinlääkärillä on oikeus ottaa lakiperusteisia
näytteitä, mikäli on syytä epäillä, että
koiratapahtumassa on käytetty eläinsuojelulain
tarkoittamaa kiellettyä ainetta, valmistetta tai
toimenpidettä.
4.2 Sattumanvarainen sekä koiran menestykseen
perustuva dopingvalvonta
Kennelliiton hallitus tai muu sen nimeämä taho
määrää vuosittain ne koiratapahtumat, joissa
otetaan sattumanvaraisia dopingnäytteitä taikka
koirien sijoitukseen tai menestykseen perustuvia
dopingnäytteitä. Lisäksi Kennelliiton hallitus tai
muu sen nimeämä taho määrää otettavien
näytteiden lukumäärän. Kennelliiton hallitus tai
muu sen nimeämä taho nimeää kuhunkin
koiratapahtumaan dopingvalvojan, jonka tehtäviin
kuuluvat tämän säännön mukaiset tehtävät.
Näytteet ottaa koiratapahtumaan nimetty
eläinlääkäri taikka Kennelliiton hallituksen tai sen
nimeämän tahon dopingvalvontaan nimeämä muu
henkilö.
4.3 Poikkeavaan suoritukseen tai muuhun
perusteltuun epäilyyn perustuva dopingvalvonta
Koiratapahtuman ylituomari tai vastaava
ylituomari tai näyttelyssä arvosteleva
ulkomuototuomari voi esittää koiratapahtumaan
nimetylle eläinlääkärille taikka Kennelliiton
hallituksen tai sen nimeämän tahon
dopingvalvontaan nimeämälle muulle henkilölle,
että yksittäisestä koirasta otetaan poikkeavan
suorituksen tai muun perustellun epäilyn
perusteella dopingnäyte.
5 § Dopingnäytteiden ottamista koskeva
menettely
Koiran vastuuhenkilö tai tämän valtuuttama
henkilö tai koirasta tapahtumassa vastaava
henkilö, joka on iältään vähintään 15 vuotta, on
velvollinen toimittamaan koiran eläinlääkärin tai
näytteenottajan tutkittavaksi heti, kun
koiratapahtuman dopingvalvoja on ilmoittanut
näytteen ottamisesta.
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Koiran vastuuhenkilön tai tämän valtuuttaman
henkilön tai koirasta tapahtumassa vastaavan
henkilön on avustettava näytteenotossa.
Koiratapahtuman dopingvalvojan on tarvittaessa
kuultava koiran vastuuhenkilöä ja tämän lausunto
on liitettävä näytteenottoasiakirjoihin.
Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan kielletyn
aineen tai menetelmän käytön myöntämiseksi.

Mikäli hallitus toteaa rikkomuksen tapahtuneen,
hallitus mitätöi koiran saaman tuloksen/ palkinnon.
Palkinto siirtyy seuraavalle siihen oikeutetulle
koiralle. Hallitus päättää koiran näyttely-, koe-, ja/
tai kilpailukiellosta ja niiden kestosta lopullisesti,
käsittelee ja päättää asian henkilöiden osalta ja
tarvittaessa ilmoittaa henkilöitä koskevan asian
edelleen kurinpitolautakunnalle.
7 § Näytteenoton ja tutkimuksen kustannukset

Kennelliiton hallituksen päätöksellä kiellettyjen
aineiden käyttöä voidaan valvoa ja näytteitä ottaa
koiratapahtumaan osallistuneista koirista
koiratapahtuman aikana tai sen jälkeen. Koiran
vastuuhenkilö tai tämän valtuuttama henkilö tai
koirasta tapahtumassa vastaava henkilö on
velvollinen toimittamaan koiran tutkimuksiin
kohdassa 4.3. mainitun henkilön sitä vaatiessa.

Suomen Kennelliitto vastaa kohdassa 4.2 ja 4.3.
mainitun näytteenoton ja näytteen tutkimuksen
kustannuksista näytteen ollessa negatiivinen ja
osallistumisen ollessa tämän ohjeen mukaan
sallittu. Mikäli näyte on positiivinen ja koiran
osallistuminen on tämän ohjeen mukaan kielletty,
vastaa kustannuksista koiran vastuuhenkilö.

6 § Rangaistukset

8 § Täydentävät ohjeet

Positiivisen dopingtuloksen saanut koira joutuu
heti laboratoriosta saadun tiedon perusteella
kilpailukieltoon. Koira on kilpailukiellossa siihen
asti, kunnes Kennelliiton hallitus on
Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan
asiantuntijalausunnon saatuaan käsitellyt asian.

Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n
antidopingsääntöä täydentää Suomen
Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n hallituksen
vahvistama ohje dopingnäytteen ottamisesta ja
tutkimisesta sekä muut hallituksen tätä sääntöä
koskevat täydentävät ohjeet.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.

KENNELLIITON DOPINGVALVONTA
TOIMINTAOHJE NÄYTTELYIDEN JA KOKEIDEN JÄRJESTÄJILLE
Yleistä dopingvalvonnasta
Ilmoitus Kennelliiton järjestämästä dopingvalvonnasta tulee puhelinsoittona näyttelytoimikunnan
puheenjohtajalle tai kokeesta vastaavalle koetoimitsijalle kahta (2) viikkoa ennen tapahtumaa. Kennelliitto
huolehtii paikalle dopingvalvojan. Kaikkia tahoja koskee salassapitovelvollisuus dopingvalvonnan eri
vaiheiden aikana.
Dopingvalvoja vastaa yhdessä eläinlääkärin kanssa näytteenoton laillisuudesta. Dopingvalvoja tulee paikalle
riittävän ajoissa ja tuo mukanaan näytteenottovälineistön. Kaikki näytteenottotarvikkeet, lomakkeet, ym.
tarvittavat asiat on tarkastettava vielä tilaisuuden alussa, jotta ne ovat kunnossa.
Näytteenottoon tarvitaan riittävän monta koirien käsittelyyn tottunutta henkilöä näytteenoton avustajiksi.
Avustavien henkilöiden pitää olla paikalla jo aamupäivällä. Dopingvalvoja selvittää avustaville henkilöille
heidän työtehtävänsä ennen näytteenoton alkamista. Kennelliitto ilmoittaa tarvittavista avustajista.
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Järjestäjän tehtävät
Järjestäjällä tarkoitetaan jäljempänä tekstissä näyttelytoimikunnan puheenjohtajaa tai vastaavaa
koetoimitsijaa.
Järjestäjän tai koiran vastuuhenkilön tulee toimittaa valvojalle koiran rekisteripaperit,
rokotustodistus tai kilpailukirja näytteenottolomakkeen täyttämistä varten. Järjestäjän on
huolehdittava, että paikalla on mikrosirunlukija.
Järjestäjä osoittaa muusta tapahtumatoiminnasta erillään olevan puhtaan ja riittävän tilavan paikan,
jossa näytteitä käsitellään. Se voi sijaita joko sisällä tai ulkona. Paikalle tarvitaan pöytä välineille ja
asiakirjojen täyttämiseen. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpesumahdollisuus. Mikäli saatavilla ei
ole vesijohtovettä, kelpaa kanisterista saatava puhdas vesi.

Näytteenotto/ Avustajat
Näytteenottoon varataan aikaa noin neljä (4) tuntia. Koiraa ei saa ruokkia kyseisenä aikana. Näyte otetaan
niin, ettei se häiritse koiran suoritusta. Mikäli näytteenotto tehdään näyttely- tai kilpailunumeron perusteella,
se voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen suorituksen. Tulokseen perustuva näytteenotto aloitetaan
välittömästi tuloksen varmistuttua.
Näytteenotossa olevat henkilöt (koiran vastuuhenkilö, dopingvalvoja ja avustajat) eivät saa tupakoida tai
juoda kahvia näytteenoton aikana välttääkseen vieraiden aineiden kulkeutumista käsistä näytteeseen eli
näytteen kontaminoituminoitumisen.
Avustajat hakevat valvontaan valitut koirat ja vastuuhenkilöt näytteenottopaikalle, ja ovat heidän kanssaan
koko toimituksen ajan. Dopingvalvoja tai avustaja tarkastaa tunnistusmerkinnän, jotta näytteenottoon tulee
oikea koira.
Koiran vastuuhenkilö ottaa virtsanäytteen koiraltaan. Mikäli vastuuhenkilö ei suostu ottamaan näytettä, se
katsotaan näytteenotosta kieltäytymiseksi.
Virtsanäytteen keruu tapahtuu dopingvalvojan tai avustajan valvonnassa ulkona näyttely- tai koepaikan
lähialueella. Koiraa kävelytetään noin 15- 20 minuuttia. Jos virtsanäytettä ei koiralta tässä ajassa saada, se
laitetaan autoon / häkkiin lepäämään. Koiraa saa juottaa antamalla sille vesijohto- tai pullovettä. Vesi
tarjotaan puhtaasta juoma-astiasta, esimerkiksi kertakäyttölautasesta. Näytteenotto aloitetaan uudestaan
noin puolen tunnin kuluttua. Valvojan tai avustajan tulee olla mukana koko näytteenoton ajan.
Dopingvalvoja ottaa karvanäytteen koirasta puhtailla saksilla kolmesta (3) eri kohdasta. Kädet ja sakset on
pestävä aina huolellisesti jokaisen karvanäytteenoton välillä.
Näytteenotosta, siinä käyneistä koirista, niiden lukumäärästä tai roduista ei tule puhua kenellekään
tilaisuuden aikana tai sen jälkeen. Ulkopuolisten henkilöiden tulee antaa työrauha näytteenoton ajaksi.
Dopingvalvoja huolehtii siitä, että näytteet säilytetään asianmukaisesti ja lähetetään seuraavana arkipäivänä
laboratorioon.
Lisätietoja:
Toimintaosasto Katariina Suomi
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.
puh. (09) 8873 0283
e-mail: katariina.suomi(at)kennelliitto.fi
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KOIRAN KÄYTTÄYTYMISESTÄ KOKEISSA TEHTÄVÄT
ILMOITUKSET, NIIDEN KÄSITTELY JA
SEURAAMUKSET
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 12.6.2014

Toiminta ja seuraukset kokeessa
Jos koira on kolme kertaa suljettu/hylätty sillä perusteella, että se on selvästi vihainen, Kennelliitto voi
asettaa koiran kilpailukieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti. Koiralle voidaan antaa kilpailukielto
ja yhdestä suljettu/hylätty-kerrasta, mikäli seuraukset ovat olleet vakavat.
Yllä oleva ei koske kokeen luonteeseen kuuluvaa koiran hallittua aggressiivisuutta.
Toiminta ja seuraukset kokeen ulkopuolella
Siinä tapauksessa, että koira koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökkää tai käy kiinni ihmiseen
tai toiseen koiraan tai käyttäytyy muutoin uhkaavasti siten, että koirasta on tehty kolme ilmoitusta,
Kennelliitto voi asettaa sen kilpailukieltoon, jonka pituus määrätään tapauskohtaisesti.
Kilpailukiellon pituutta määrättäessä otetaan erityisesti huomioon tapausten seuraukset ja niiden vakavuus.
Kilpailukiellon lisäksi koiran siinä kokeessa mahdollisesti saamat tulokset poistetaan.
Ilmoitukset
Kokeesta vastaavan ylituomarin/koetoimitsijan on tehtävä ilmoitus vihaisuuden vuoksi, jos koira tästä syystä
on suljettu/hylätty. Jos koira on koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni
ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, ilmoituksen tekee ensisijaisesti se henkilö,
joka itse tai jonka koira on joutunut edellä kuvatun käyttäytymisen kohteeksi. Toissijaisesti ilmoituksen voi
tehdä koetoimikunnan jäsen, vastaava koetoimitsija tai kokeen eläinlääkäri.
Ilmoitusmenettely
Ilmoitus laaditaan kokeen aikana Kennelliiton vahvistamalle lomakkeelle, jonka ilmoituksen tekijä varmentaa
allekirjoituksellaan. Ilmoitukseen on pyrittävä saamaan myös sen henkilön lausunto, jonka koiran
käyttäytymisestä kyseinen ilmoitus tehdään sekä tapauksen mahdollisten silminnäkijöiden nimet ja
yhteystiedot erityisesti sen selvittämiseksi, mistä syystä ilmoituksen tekemiseen johtanut tapahtuma on
aiheutunut. Koetoimikunnan velvollisuutena on pitää ilmoituslomakkeita saatavilla koepaikalla sekä heti
kokeen päätyttyä toimittaa ilmoitukset Kennelliittoon. Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka on
käyttäytynyt vihaisesti koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä, vaikka sitä ei ole ilmoitettu kyseiseen
kokeeseen.
Päätöksenteko
Ilmoituksen johtaessa koiralle tehtävään merkintään vihaisesta käyttäytymisestä, annetaan ilmoitus tiedoksi
rotujärjestölle. Päätöksen koekiellosta ja tulosten poistamisesta tekee Kennelliiton hallitus toimikunnan
esityksestä. Päätöksentekoa Kennelliitossa ei estä se, että henkilö, jonka koiran käyttäytymisestä ilmoitus on
tehty, ei ole käyttänyt hänelle annettua tilaisuutta vastineen antamiseen asiassa. Ensimmäisessä ja toisessa
kappaleessa mainitut seuraamukset tulevat voimaan Kennelliiton hallituksen päätöksentekopäivänä.
Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisissa kokeissa ja kilpailuissa
noudatetaan kunkin järjestön omaa menettelyä.
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KOKEEN TAI KILPAILUN
JÄRJESTÄMINEN
MIKSI ? MISSÄ ? MITEN ?

KOKEEN TAI KILPAILUN TARKOITUS
• koiran rodunomaisten käyttö
ominaisuuksien
selvittäminen JALOSTUSTA varten
• osoittaa koiran kelpoisuus määrättyyn
tehtävään (rodunomaisuus)
• kehittää ihmisen kykyä kouluttaa, käsitellä ja
ymmärtää koiraansa
• kehittää rotua ja sen harrastajia, sekä
heidän yhteistoimintaansa
• pitää koiraurheilu korkeatasoisena ja
miellyttävänä harrastuksena
• tarjota kilpailumahdollisuuksia
• “ kunnia valiosta “
• mahdollistaa tuomareiden koulutuksen ja
edelleen kehittämisen

MIKSI?
- Koiraharrastuksen yksi osa-alue
- Yhdistyksen aktiivisuus ja näkyvyys
- Järjestysvuoro , esim. pm-koe
- jäsenistön tarve…
- ympäristön tarve…
- hyvät mahdollisuudet….
- perinteet….
- kilpailuvietti….
- rahoittaa yhdistyksen toimintaa

MISSÄ ?
• huomioitava lajikohtaiset säännöt
• keskuspaikan saatavuus
• maastojen / kilpailualueen saatavuus
• yleisö huomioitava
– koetta seuraava yleisö
• parkkipaikat ja niiden riittävyys
• muu yhteiskunta- ei koiraihmiset
• mahdollinen sponsorointi
• mahdollinen yhteistyö lähialueen
muiden järjestäjien kanssa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MITEN ?
• Yhdistys päättää
– toimintasuunnitelmassaan ja
näin antavat puitteet koetoiminnan
käytännön järjestämiselle
– toimintasuunnitelmat
• Yhdistys – asettaa tavoitteen
– päättää ajankohdan
– antaa taloudelliset raamit
– valitsee TOIMIKUNNAN
• Kennelpiiri huomioitava
– alueellinen tarve - tasapuolisuus
– päällekkäisyydet - “koehuutokauppa”
– arvokokeet
– yhdistyksen mahdollisuus järjestämiseen
– mahdolliset avustukset
TOIMIKUNTA/KOKOONPANO
• PUHEENJOHTAJA
– VASTAAVA KOETOIMITSIJA
– sihteeri
– taloudenhoitaja
Lisäksi koekohtaisesti
– maasto/ratamestari
– muonitusvastaava/emäntä
– majoitusvastaava
– muut jäsenet
KOE/KILPAILUTOIMIKUNTA
• PUHEENJOHTAJA
– kutsuu kokoon ja johtaa kokoukset
– vastaa kokonaisuudesta
– vaikuttaa toimihenkilöiden valintaan
– vastaa sisäisestä ja ulkoisesta
tiedottamisesta
– allekirjoittaa koe/kilpailutoimikunnan
asiapaperit
– vastaa kokeen/kilpailun taloudesta
– vastaa kokeen/kilpailun “hengestä”
– kutsuu YLITUOMARIN/ tuomarit
– kutsuvieraat
• Koeanomuksen allekirjoittaa yhdistyksen
valtuuttama henkilö
• SIHTEERI/VASTAAVA KOETOIMITSIJA
– toimii kokousten sihteerinä
– hoitaa anomukset ja tarvittavat luvat
– maastot/koe- ja keskuspaikka
– irtipitoluvat (kennelpiirille/SPKL:le) (1.3 19.8)
– briefaa ulkomaalaisen tuomarin Suomen
koesäännöistä ja käytännöistä

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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• MÄÄRÄAJAT!!!!
– ilmoitukset lehtiin
– tilaa tarvittavat koeasiakirjat ja muun
materiaalin
– ottaa vastaan ilmoittautumiset
– vastaa kokeen palkinnoista ja tuomari
“lahjasta”
– laatii ja lähettää tarvittavat kutsut
– toimittaa koeasiakirjat välittömästi
kokeen loputtua kennelpiirille koepöytäkirjan tarkastajalle
• TALOUDENHOITAJA
– Vastaa taloudesta saamansa “raamin”
mukaisesti
– laatii kokeen/kilpailun budjetin
– laatii mahd. avusanomukset
– vastaa mahd. sponsorisopimuksista
– tarkistaa ilmoittautumismaksut
– hoitaa rahaliikenteen
• mahd. korvaukset
• mahdolliset palautukset
• käteiskassan – aina kuitti kaikesta
– laatii yhteenvedon taloudesta
• MAASTO- / RATAMESTARI
– vastaa koko kilpailualueesta
– kerää ja selvittää maastojen sopivuuden
ja tasapuolisuuden
– on tietoinen sääntöjen määräyksistä
– varmistaa tarvittavien välineiden
saatavuuden ja kunnon, esim. esteet ja muut
laitteet
– kouluttaa tarvittavat
oppaat/kenttähenkilökunnan
– varmistaa karttojen saatavuuden
– huolehtii opastuksesta maastoihin tai
kilpailupaikoille
- varmistaa tarvittavan ensiapu huollon
- suunnittelee jäljen/-t
- vastaa koealueen purkamisesta ja
siistimisestä
- huolehtii asianmukaisen kiitoksen
maastojen luovuttajille
- vastaa siitä, että koemaastojen/alueiden
käyttö-oikeuden luvat ovat kunnossa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KOEMAASTO
Selvitä !
Maaston vuokrausoikeus
metsästysoikeuden haltija (metsästysseura)
vaiko maanomistaja ?

YHTEYS maan vuokraajaan
(älä unohda maasto-opasta)

MUISTA ILMOITTAMINEN
- ennakko

- koepäivä

Muistithan kiitoksen !!!

VASTASIKO KOEMAASTO
TOIVOTTUJA VAATIMUKSIA ??
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• MUONITUSVASTAAVA/EMÄNTÄ
– vastaa tilaisuuteen päätetyistä
muonitustarpeista
• aamiainen/aamukahvi
• metsäeväät
• ylituomarin/tuomarien ruokailut
• kenttäruokailu
• “jahti-illallinen”
• päätöskahvit
• laatii budjetin ja lopuksi yhteenvedon
• MAJOITUSVASTAAVA
– vastaa tilaisuuteen päätetyistä
majoituspalveluista
• MUITA TOIMIHENKILÖITÄ
– Koesihteeri (ei välttämättä vastaava
koetoimitsija)
– “Pyöveli”
– Jäljentekijät
– Maalimies
– Saunamajuri (saunan lämmittäjä)
– Vartija
– Eläinlääkäri
TOIMIKUNTA 1. Kokous
• Järjestäytyminen ja tehtävien jako
• Valitsee ja kutsuu kokeen YLITUOMARIN/
tuomarit ja muut ulkopuoliset vastuulliset
– kirjalliset kutsut
– mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
• Päättää kokeen/kilpailun “tason” ja
luonteen, jollei koetta ole anottu yhdistyksen
toimesta
• Päättää koeanomuksessa tarvittavat tiedot
– rajoitukset
– kuka vastaanottaa ilm.
– ilm. päättymisaika
– osallistumismaksu jne..
– huomioitava koelajeittain erot
kokeen anomusmenettelyssä
• luvat koirien irtipitämiseen tarvittaessa
• järjestelyprojektin aikatalutus
• seuraava kokous

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TOIMIKUNTA 2. KOKOUS
• Laaditaan kokee/kilpailun ohjelma
• Todetaan maasto/kenttä varaukset
• Tuomarien vahvistukset
• Osanottajien määrän vahvistus
• Palkintojen hankinta
• Sovitaan lehti-ilmoituksista
• Määrätään kokeen alkamisaika
– voi olla määritelty jo koeanomukseen
• Toimitetaan vahvistukset ja ajo-ohjeet
osallistujilla, tuomareille ja muille niitä
tarvitseville
• Sovitaan tarvittavat opasteet keskuspaikalle
VIIMEISTELY KOKOUS
• Tulostaulun valmistaminen
• Varmistetaan tuomareiden pätevyys
– kortti / jäsenyydet
• Maastojen tuntemus ja tuomareiden
sijoittaminen
• Maasto-oppaat
• Tuomarin/tuomareiden liikkuminen
maastossa
• Irtilaskuajan määrittäminen
• Selvitys ylituomarille kokeen järjestelyistä
• Muonitus/eväät - aikataulut
• Koirien osanotto-oikeus
– miten rokotusten- ja tunnistusmerkinnän
tarkastus tapahtuu
– kiima / “äitiysloma” ym. (Ylituomari ja
vastaava koetoimitsija)
• Päivystävän eläinlääkärin ja kokeen
keskuspaikan puhelinnumerot
TOIMENPITEET KOKEEN AIKANA
• Osanottajien ilmoittautuminen
– rokotusten/tunnistusmerkinnän
tarkastus
– tarkistetaan tuomarioikeudet, jäsenyys ja
mahdollinen jääviys
• Kokeen avaus (käytännön järjestelyt)
– koetoimikunnan pj – vastaava koetoimitsija
• Ylituomarin puhuttelu (max. 20 min)
• Maastojen / kilpailualueen/ radan esittely
• Jokainen kilpailee omalla vastuullaan
• Koirien arvonta maastoihin, jäljelle tms.
– eri luokat arvotaan erillään
• Arvostelukorttien ja karttojen yms. jako
ryhmille
• maastoeväiden jako
• ylituomariryhmän kuljettaminen
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• palkintopöytä näyttävästi esille
• Koepöytäkirjojen täyttö
– kannattaa esitäyttää
– huomio kohta “yleistä” (Ylituomari täyttää)
ylituomarikertomuksen antaa kokeen
ylituomari
• Kilpailukirjojen esitäyttö
– tulosten lisäys
• Tulosten kirjaaminen ja tarkastaminen
• Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako
• Mahdolliset erimielisyydet
– valitusmenettely
• Kokeen päättäminen
– muistetaan kiitokset jne….
TOIMENPITEET KOKEEN JÄLKEEN
• tuomareiden ja muiden kulujen korvaaminen
– (kuitit ym. kirjanpitoon tarvittavat tositteet
• kokeen talouden kirjaaminen, lyhyt selostus
kokeen/kilpailun kulusta ja tulokset yleisölle
ymmärrettävässä muodossa
• tulosten toimittaminen lehdistölle
• koepöytäkirjojen ja tarkistettujen tulosten
toimittaminen ao. kennelpiirille
• mahdollisen “häntäveron” (SPKL)
tilittäminen
(kennelpiirit eivät peri häntäveroa)
TOIMIKUNNAN LOPPUKOKOUS
• Keskustellaan ja kirjataan kokemukset
• Todetaan missä onnistuttiin
• Budjetin toteuma - voiton/tappion tilitys
• Todetaan mihin on jatkossa kiinnitettävä
huomiota
• Käytettyjen maastojen ym. sopivuus
• MITÄ OPIMME TÄSTÄ KOKEESTA/
KILPAILUSTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lähetä kirjallinen tuomarikutsu välittömästi kun asia on puhelimitse sovittu, mukaan
vastauskuori.
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KOKEIDEN ANOMINEN 1.2.2011 alkaen
Sähköinen tapahtumatietojärjestelmä
Kennelliitto avasi Omakoira-palveluun kokeiden järjestäjille ja myöntäjille tarkoitetun
tapahtumatietojärjestelmän, jonka kautta voidaan hallinnoida kokeiden haku ja myöntäminen.
Kokeita voi anoa enintään vuoden etukäteen. Muilta osin hakuajat ovat Määräaikaisilmoitusten
puitteissa.
Ohjeet hakemiseen löytyvät Kennelliiton nettisivuilta kohdasta Koiranet-verkkopalvelut ->
Omakoira-palvelu.
Hallitus päätti 7.4.2011, että vuoden 2013 alusta tullaan Kennelliitossa hyväksymään vain
sähköisesti toimitettuja koeanomuksia.
Palveluskoiraliitolla ja Agilityliitolla on omat sähköiset anomisjärjestelmät, joista tiedot toimitetaan
Kennelliiton Omakoira järjestelmään.

MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET
Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015
Voimassa alkaen 9.4.2015

1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT
KOKEET
1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN
VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA
NIIDEN VALINTAKOKEET
Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja
niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja
niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti.
Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava:

Anomus
viimeistään
OTTELUT ja
VALINTAKOKEET

Kennelpiirillä
31.12.

rotujär- Kenneljestöllä liitossa
31.1.

ennen anomisajan loppumista järestämisvastuussa olevalle kennelpiirille.

1.2. MUUT SM-KOKEET NIIDEN
VALINTAKOKEET JA MAAOTTELUT
SEKÄ KANSAINVÄLISET KOKEET/
KILPAILUT
Anomus
kennelpiirillä

Rotujärjestöllä

Kennelliitossa

1.1.-30.4.

30.4.

31.5.

30.9.

1.5.-31.7.
1.8.-31.12.

31.8.
31.12.

30.9.
31.1.

31.1.
30.4.

Kokeen
pitoaika

30.4.

Kilpa-,Haukku- ja Hirvenhaukut-ottelu ovat
Kennelliiton otteluita, joissa järjestely vastuu
on kennelpiireillä.
Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen
Pystykorvajärjestö ovat laatineet
valtakunnallisten otteluiden ja niiden
valintakokeiden järjestämisvuorottelun
ja vastaava rotukohtaisesti säädetystä
toteutuksesta sekä tiedottavat siitä

Kansainvälisten kokeiden/kilpailujen,
myöntäjän puolloilla varustetut, anomukset
tulee olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk
ennen kokeen pitoa. Rotujärjestön puoltoa ei
KV kokeissa tarvita.
2. KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT
KOKEET
Kokeet anotaan Omakoira –palvelun kautta
siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet
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pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia
toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään
kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.
Kokeen
pitoaika

Anomus
kennelpiirillä

Ilmoitus
Kennelliitossa

1.1. - 30.4.

31.8.

30.9.

1.5. - 31.7.

31.12.

31.1.

1.8. - 31.12.

31.3.

30.4.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen
mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää
alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen
koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle.
Paimennuskokeet anotaan määräaikoja
noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän
voi olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa
ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän
kaksi viikkoa ennen koetta kennelpiirille.
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman
anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
3. SUOMEN PALVELUSKOIRALIITOLTA
ANOTTAVAT KOKEET
Yli kymmenen (10) koiran ja useamman kuin
yhden lajin palveluskoirakokeet tulee anoa
kaksi kuukautta ennen suunniteltua
ajankohtaa Palveluskoiraliitolta.
Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.2
mukaisesti.
3.1 PALVELUSKOIRIEN SM-KOKEET
Kohdan 1.2 mukaan.
3.2 LUONNETESTIT, MH-LUONNEKUVAUKSET JA ENINTÄÄN KYMMENEN
(10) KOIRAN YHDEN LAJIN KOKEET
Kyseiset kokeet tulee anoa kuukautta ennen
suunniteltua testi-, kuvaus- tai koeajankohtaa
Palveluskoiraliitolta. Testin-, kuvaksen- tai
kokeen pitopäivä tulee ilmoittaa liitolle
viimeistään 14 päivää ennen tapahtumaa.
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman
anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
4. SUOMEN VINTTIKOIRALIITOLTA
ANOTTAVAT KOKEET

Vinttikoirakokeet anotaan Suomen
Vinttikoiraliitolta. Vinttikoiraliitto on velvollinen
toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään
kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.
Anomus
Vinttikoiraliitossa

Ilmoitus
Kennelliitossa

1.1. - 30.4.

31.8.

30.9.

1.5. - 31.7.

31.12.

31.1.

1.8. - 31.12.

31.3.

30.4.

Kokeen
pitoaika

Vinttikoirakokeiden anomismenettelyyn on
Vinttikoiraliitolla omat tarkemmat ohjeensa.
Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman
anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
5. AGILITYLIITOLTA ANOTTAVAT
KILPAILUT
Agilitykilpailut anotaan Suomen Agilityliitolta.
Agilityliitto on velvollinen toimittamaan
ilmoituksen hyväksymistään kilpailuista
Kennelliitolle julkaistavaksi.
KILPAILUN
PITOAIKA
1.1.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.12.

ANOMUS
AGILITYLIITOSSA
31.8.
31.12.
31.3.

Anomukset, joita ei ole hyväksytty tai joihin
on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman
anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.
6. KOEPÖYTÄKIRJAT
Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut
tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille,
jonka alueella kokeet on järjestetty viikon
kuluessa kokeen päättymisestä. Kennelpiiri
lähettää tulokset kahden viikon kuluessa
Kennelliitolle. Vastaavasti toimitaan kun
tulokset lähetetään Palveluskoiraliitolle ja
Vinttikoiraliitolle.
7. RIISTANHOITOPIIRIEN LUVAT
KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI KOKEISSA
JA KOIRIEN KOULUTTAMISESSA
Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §.
1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan
metsästyslain 52 §:n mukainen
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riistanhoitopiirin lupa koiran irtipitämiseksi tai
sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai
harjoituksissa, jossa koiraa ei voida
välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen
aikana.
Ohjeisto:
Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa
riistaeläimiä ei häiritä niiden lisääntymisaikana.
Toisinsanoen koemuodon tulee olla sellainen,
ettei kyseistä häirintää tapahdu. Tämä
määrittely saattaa tulla vastaan jos joku
hakee lupaa kanakoirien metsä-, kenttä- tai
erikoiskokeita varten maalis- huhtikuulle.
Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa
myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin
koemuotoihin.
Työmäärän helpottamiseksi on syytä
myöntää kokeita koskevat luvat kootusti
kennelpiirien kautta tulevilla yhteishakemuksilla.
Koirien koulutusta varten luvat hakee
pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä
puolesta. Mikäli hakijana on yksittäinen
koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää
selvitys koulutusalueen metsästysoikeuden
haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.
Luettelo niistä koirakokeista, joihin
riistanhoitopiiri voi myöntää
ML 52 §:n mukaisen luvan koirien
irtipitämiseen 1.3.-19.8.
Palveluskoirat
- viestikoe
- muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat
ovat kytkettyinä tai kytkettävissä,
eivätkä tarvitse lupia
Kanakoirat
- vesi- ja jälkityökoe
- metsäkoe, kenttäkoe
- tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa
ajalle 1.4.-19.8.
- kanakoirien erikoiskokeet
Muut lintukoirat
- noutajien taipumuskoe
- noutajien metsästyskoe
- spanieleiden taipumuskoe
Vesiriista- ja muut vesikokeet
- terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
- vesipelastuskoe
Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään
ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin
lupia koirien irtipitämiseksi. Poikkeuksena
ovat karhunhaukkutaipumuskoe ja
ilveksenajokoe, joiden järjestämiseksi

tarvitaan myös Suomen Riistakeskuksen
lupa.
Hirvikoirakokeet eivät kuulu piirin
lupaharkintaan.
ML 52 §:n mukaan hirvikoiria voidaan
kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12.
välisenä aikana.
Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä
Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja
-asetuksen säädöksiä sekä tämän päätöksen
ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa /
kokeissa.
Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa
poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä
rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.
Tästä luvasta on ilmoitettava paikallisen
poliisipiirin päällikölle ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä.
Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy voidaan lupa
peruuttaa.
B. ANOMUKSET KURSSI- JA
KOULUTUSTILAISUUKSISTA
Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri.
Myöntämistään kursseista kennelpiiri lähettää
tiedon Kennelliitolle. Kennelpiirin ja
rotujärjestön kursseista anomukset
lähetetään Kennelliitolle vähintään kolme
kuukautta ennen kurssin alkamista.
Anomusten tulee olla kennelpiirillä vähintään
neljä kuukautta ennen kurssin alkua.
Rotujärjestö lähettää ilmoituksen
järjestämistään kursseista sille kennelpiirille
jonka alueella kurssi järjestetään. Yhdistykset
voivat edellä mainituista määräajoista
poiketen järjestää yksinomaan omille
jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen
mukaan.
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n, Suomen
Vinttikoiraliitto ry:n ja Suomen Agilityliitto ry:n
myöntämistä kursseista kurssin myöntäjä
lähettää tiedon Kennelliitolle riittävän ajoissa.
C. ANSIOMERKKIESITYKSET
Ansiomerkki- ja huomionosoitusesitykset
kunniaviiriesityksiä lukuun ottamatta
lähetetään Kennelliiton hallitukselle vuosittain
30.6. tai 31.12. mennessä. Erillinen ohje tullut
voimaan 1.1.2017.
D. TOIMINTA-AVUSTUKSET
Toiminta-avustukset anotaan Kennelliitolta
viimeistään kuluvan vuoden helmikuun
loppuun mennessä.
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E. VUOSITILASTOT
Kennelliiton jäsenyhdistykset ilmoittavat
jäsenmääränsä ja tekevät muutenkin
toimintailmoituksensa Omakoirapalveluun
30.4 mennessä.

F. MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN
Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä
poiketa tämän säännön määräyksistä.

LIITE 3

VALTAKUNNALLISTEN KILPA-, HAUKKU- JA HIRVENHAUKUTOTTELUIDEN
JÄRJESTÄMIS-VASTUU
Kennelpiireittäin ( 16-vuoden kierto )
I=Idän-, P=Pohjan-, L=Lännen- ja Etelän lohko

VUOSI
2017
2018
2019
2020
2021

KILPA-OTTELU

HAUKKU-OTTELU

HIRVENHAUKUT-OTTELU

L: Etelä-Pohjanmaa
E: Uusimaa/Helsinki
I: Keski-Suomi
P: Keski-Pohjanmaa
L: Satakunta

I: Pohjois-Savo
P: Pohjois-Pohjanmaa
L: Vaasa
E: Etelä-Häme/Salpausselkä
I: Suur-Savo

P: Kainuu
L: Satakunta
E: Varsinais-Suomi
I: Keski-Suomi
P: Keski-Pohjanmaa

16v uusi
kierros

LIITE 4
VALTAKUNNALLISTEN KILPA-, HAUKKU- JA HIRVENHAUKUTOTTELUIDEN
VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISVASTUU

VUOSINA

2014,2018,2022,2026

2015,2019,2023,2027

2016,2020,2024,2028

2017,2021,2025,2029

LOHKO

KILPA-OTTELU

HAUKKU-OTTELU

HIRVENHAUKUTOTTELU

ITÄ
POHJA
LÄNSI
ETELÄ

Suur-Savo
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi

Pohjois-Karjala
Kainuu
Pohjois-Häme
Uusimaa / Helsinki

Pohjois-Savo
Pohjois-Pohjanmaa
Vaasa
Kymi

ITÄ
POHJA
LÄNSI

Pohjois-Savo
Lappi
Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala
Keski-Pohjanmaa
Satakunta

ETELÄ

Keski-Suomi
Kainuu
Vaasa
Etelä-Häme/
Salpausselkä

Kymi

Varsinais-Suomi

ITÄ
POHJA

Pohjois-Karjala
Lappi

Suur-Savo
Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Suomi
Kainuu

LÄNSI

Etelä-Pohjanmaa

Satakunta

ETELÄ

Uusimaa / Helsinki

Varsinais-Suomi

Pohjois-Häme
EteläHäme/Salpausselkä

ITÄ

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Suur-Savo

POHJA

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Lappi

LÄNSI

Pohjois-Häme

Vaasa

Etelä-Pohjanmaa

ETELÄ

Kymi

Etelä-Häme/

Uusimaa/Helsinki

Salpausselkä
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KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle
tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan pöytäkirjat
kennelpiiri toimittaa ne edelleen Show Mediaan ja kokeeseen osallistuneille rotujärjestöille.
Poikkeuksena toko-, agility ja metsästyskoirien jäljestämiskokeenpöytäkirjat joista ei lähetetä
rotujärjestöille tuloksia.
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa ylituomarille ja kilpailijalle.
Koirakohtaiset arvostelukaavakkeet seuraavat koepöytäkirjoja sekä rotujärjestölle että Kennelliitolle.
Kennelliiton sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon (1) kuluessa
kokeen päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun mukaisesti kahden
(2) viikon kuluessa Kennelliitolle ja rotujärjestöille.
Kennelliitolle toimitettavat pöytäkirjat lähetetään osoitteella:
Suomen Kennelliitto – Showlink Oy
Koetulokset
PL 20
79101 LEPPÄVIRTA
Mikäli kokeeseen osallistuu useamman kun yhden rotujärjestön alaisia koiria, on jokaisen
rotujärjestön saatava jäljennös koepöytäkirjasta.
HUOM! Palveluskoirakokeiden ja luonnetestien tulokset lähetetään Suomen Palveluskoiraliitolle,
vinttikoirakokeiden tulokset lähetetään Suomen Vinttikoiraliitolle ja agilitytulokset lähetetään Suomen
Agilityliitolle, jotka toimittavat ne edelleen Kennelliittoon.
Rotukoodiluettelo on tilattavissa Showlinkistä.
Tässä täyttöohjeessa mainittuja asioita koskeviin kysymyksiin vastaa Kennelliiton koe- ja
kilpailuasioista vastaava.

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN

-

Koepöytäkirja täytetään seuraavasti:
kokeen järjestäjä, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa
koemuotolyhenne esim. AJOK, kennelpiiri ja kennelpiirin numero omiin sarakkeisiinsa
kokeen luonne merkitään rasteilla
sää ja keli niille varatulle paikalle. Ellei ko. seikalla ole merkitystä kokeelle, jätetään ne
täyttämättä

- lisätietoja (ylituomarin kertomus) voidaan kirjoittaa liitteelle, jos niille varattu tila ei riitä
- vastaavan koetoimitsijan nimi sekä tuomariharjoittelijoiden nimet omiin sarakkeisiinsa
-

rotukoodi, sekä koiran nimi täydellisenä mahdollisine kennelnimineen, ilman titteleitä
rekisterinumero ehdottomasti oikein (Huom! ei lonkkakuvaus tulosta)
koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta ei hänen kotipaikkaansa
tulos ja pisteet, ellei jossain koelajissa anneta pisteitä, jätetään ko. kohta täyttämättä.
tulokset merkitään luokittain
käytetään vain arabialaisia numeroita
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- huomautuksia sarakkeeseen tulee merkitä kokeissa joissa on useampi arvostelutuomari, koiran
koetuloksesta vastaavan tuomarin nimi ja tuomarinumero
- sihteerin nimi ja puhelinnumero päivisin (Huom! tärkeä, mikäli tuloksista tulee kysyttävää)
- ylituomarin nimi, sekä hänen tuomarinumeronsa = Kennelliiton jäsennumero
- poissa olleita koiria ei merkitä koepöytäkirjaan

TULOSTEN MERKITSEMINEN
Mahdolliset pisteet merkitään koemuodossa annetulla tavalla, esim. 48, 130,5 ja 83,52.
Ajokoe (AJOK) ja (BEAJ)
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim: AJOK- tai
BEAJ-.
Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä
luopui tai suljettu.
HUOM! Palveluskoirakokeissa viivan tilalle nolla
MUUT KOKEET
Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-)
ja huomautussarakkeeseen = keskeytti.
Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle (0)ja
huomautussarakkeeseen = keskeytettiin.

KANSAINVÄLISET KOKEET
Kansainvälisissä kokeissa kansainvälisen käyttökoesertifikaatin saaneen koiran kohdalle
huomautuksia sarakkeeseen merkitään sertifikaatti; CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL ja myös varaCACIT, vara-CACIOB, vara-CACIAG ja vara-CACIL.
Kennelliitto ilmoittaa FCI:lle käyttökoesertifikaatin saaneen koiran tiedot. FCI lähettää Kennelliittoon
käyttökoesertifikaattikortin kirjattuaan tuloksen. Kennelliitosta lähetetään käyttökoesertifikaatti kortti
koiran omistajalle, mikäli omistajailmoitus on tehty Kennelliitolle. Muissa tapauksissa kortti
lähetetään kokeen järjestäjälle.
HUOM! Tulokset toimitettava FCI:lle kolmen kuukauden kuluessa KV kokeesta CACITien,
CACIOBien, CACIAGien ja CACILien vahvistamiseksi.

MUUT TÄYTTÖOHJEET
Palveluskoirakokeissa eri maastolajit merkitään samaan koepöytäkirjaan, sillä maastolajin lyhenne
ilmaisee eri koelajit.
Mikäli yksi lomake ei riitä merkitään ensimmäisen lomakkeen alareunaan montako sivua
koepöytäkirja käsittää ja jatkolomakkeet numeroidaan oikeaan yläkulmaan seuraavasti (jos esim.
lomakkeita on yhteensä 5 eli koepöytäkirja ja 4 jatkolomaketta):
toinen lomake 2/5
kolmas lomake 3/5
neljäs lomake 4/5
viides lomake 5/5
Näin voidaan Showlinkissä olla varmoja siitä, että kaikki ko. koetta koskevat koepöytäkirjat ovat
tulleet perille.
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TULOKSET
Luokkatunnukset:

SOV
NUO
ALO
AVO
VOI
EVL
LUT asteet

= soveltuvuuskoe (vepe)
= nuortenluokka
= alokasluokka
= avoinluokka
= voittajaluokka
= erikoisvoittajaluokka
= luolakoirien taipumuskoe

Tulosvaihtoehdot:

1.
2.
3.
0

= ensimmäinen palkinto
= toinen palkinto
= kolmas palkinto
= keskeytti
= keskeytettiin

Pisteet:

merkitään arabialaisilla numeroilla niissä koemuodoissa joissa
saavutetaan pisteitä

Huomautussarakkeeseen:

keskeytti
keskeytettiin
SERTK
CACIT
CACIL
CACIOB
CACIAG

= sertifikaatti
= kansainvälisestä kokeesta
= kansainvälisestä ratajuoksusta
= kansainvälisestä tottelevaisuuskokeesta
= kansainvälisestä agility
kilpailusta

VALTAKUNNALLISTEN JA SUOMENMESTARUUS-KOKEIDEN ERITYISOHJE
Huomautussarakkeeseen merkitään voittaja koiran kohdalle sen saavuttama titteli ja vuosiluku.
Kennelliitto tallentaa tittelin koiran tietoihin.

KOETYYPPI

LYHENNE

KOEMUOTO

1 Ajokoe

1 AJOK
2 BEAJ
3 KEAJ
4 IAJOK
5 DRAJ
6 DKAJ
7 MÄAJ

Ajokoe
Beaglein ajokoe
Ketunajokoe
Ilveksen ajokoe
Dreevereiden ajokoe
Dreevereiden ketunajokoe
Mäyräkoirien ajokoe

2 Linnunhaukkukokeet

8 LINT

Linnunhaukkukoe

3 Suurriistan kokeet

9 HIRV
10 KARH

Hirvenhaukkukoe
Karhunhaukkutaipumuskoe

4 Jäljestämiskokeet

11 HIRV-J

Hirvikoirien jäljestämiskoe
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12 VAHI
13 MEJÄ
14 HIJÄ

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe
Metsästyskoirien jäljestämiskoe
Vihikoirien jälkikoe

5 Kanakoirakokeet

15 KAER
16 KAKE
17 KAME
18 KATU

Kanakoirien erikoiskoe
Kanakoirien kenttäkoe
Kanakoirien metsäkoe
Kanakoirien tunturikoe

6 Noutajien kokeet

19 NOU
20 NOME-A
21 NOME-B
22 NKM
23 NOWT

Noutajien taipumuskoe
Noutajien A-metsästyskoe
Noutajien B-metsästyskoe
Noutajien käytännönmetsästyskoe
Noutajien working test

7 Spanieleiden kokeet

24 SPA
25 SPME
25b SPME-V
26 WACH
27 WACH-M

Spanieleiden taipumuskoe
Spanieleiden metsästyskoe
Spanieleiden metsästyskoe - vesilintu
Viiriäiskoirien metsästyskoe
Viiriäiskoirien metsäkoe

8 Luolakoirien kokeet

28 LUT
29 LUO
30 LUME
31 VERI
32 PIKA

Luolakoirien taipumuskoe
Luonnonluolantarkastus
Luolakoirien metsästyskoe
Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe
Pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskoe

9 Arktisten vetokoirien kokeet 33 REKÄ
34 REK
35 KVK

Rekikoirien käyttökoe
Rekikoirien kilpailukoe
Alaskanmalamuuttien kuormanvetokoe

10 Vinttikoirien kokeet

36 VIR
37 VIC
37b VIC-R
38 VIC-A

Vinttikoirien ratajuoksukoe
Vinttikoirien maastojuoksukoe
Vinttikoirien maastojuoksukoe-näölläajavat
Vinttikoirien ajuekoe

11 Vesipelastuskokeet

39 VEPE

Vesipelastuskoe

12 Paimennuskokeet

40 PAIMBC&AK
41 PAIM
42 PAIM-T
43 PAIM-E

Australiankelpieiden ja bordercollieiden
paimennuskoe
Paimennuskoe
Paimennustaipumuskoe
Paimennuksen esikoe

13 Palveluskoirakokeet

44 PAKK
45 PAJÄ
46 PAHA
47 PAVI
48 PASU
49 PAEK
50 PAEJ
51 PAOP
52 PAVH

Käyttäytymiskoe
Palveluskoirien jälkikoe
Palveluskoirien hakukoe
Palveluskoirien viestikoe
Palveluskoirien suojelukoe
Palveluskoirien etsintäkoe
Palveluskoirien erikoisjälkikoe
Palveluskoirien opastuskoe
Palveluskoirien valjakkohiihto

14 Pelastuskoirakokeet

53 PEJÄ

Pelastusjälkikoe kansallinen
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54 PEHA
55 PERA-A
56 PERA-B
57 PEME
58 PESO
59 PEJÄ-A
60 PEJÄ-B
61 PEHA-A
62 PEHA-B
63 PERA-A
64 PERA-B

Pelastushakukoe
Pelastusraunio A-koe
Pelastusraunio B-koe
Meri- ja järvipelastuskoirakoe
Soveltuvuuskoe kansainvälinen
Pelastusjälki A-koe
Pelastusjälki B-koe
Pelastushaku A-koe
Pelastushaku B-koe
Pelastusraunio A-koe
Pelastusraunio B-koe

15 Luonnetesti

65 LTE

Luonnetesti

16 MH-luonnekuvaus

66 MH

MH-luonnekuvaus

17 Tottelevaisuuskokeet

67 TOKO

Tottelevaisuuskoe

18 Agility kilpailut

68 AGI-A
68b AGI-H

Agilitykilpailu (agilityrata)
Agilitykilpailu (hyppyrata)

19 Koiratanssi

69 KT
69b KT-V

Koiratanssi seuraaminen musiikin tahdissa
Koiratanssi vapaaohjelma

20 Rallytoko

70 RT

Rallytoko

KENNELPIIRIN NUMEROT JA KENNELPIIRIN NIMI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Kainuun kennelpiiri ry.
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Keski-Suomen kennelpiiri ry.
Kymenläänin kennelpiiri ry.
Lapin kennelpiiri ry.
Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.
Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.
Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
Pohjois-Savon kennelpiiri ry.
Salpausselän kennelpiiri ry.
Satakunnan kennelpiiri ry.
Suur-Savon kennelpiiri ry.
Uudenmaan kennelpiiri ry.
Vaasan kennelpiiri ry. – Vasa kenneldistrikt rf.
Ålands kenneldistrikt rf.
Helsingin seudun kennelpiiri ry.
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AJOKOE (AJOK)
Osallistumisoikeus FCI:n roturyhmään 6 kuuluvilla roduilla.
MIKÄLI SAMASSA AJOKOKEESSA ON SEKÄ PALJAAN MAAN (P) ETTÄ LUMIKELIN (L)
KOESUORITUKSIA, MERKITÄÄN TULOKSET ERI KOEPÖYTÄKIRJALOMAKKEELLE.
Jos kyseessä ns. pitkäkoe, on se rastitettava koepöytäkirjaan.
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim: AJOK-.
Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä
luopui tai suljettu.
esim.

AJOK-1 82,5
AJOK-

= ajokokeen 1. palkinto 82,5 pistettä
= luopui tai suljettiin

VALTAKUNNALLINEN KILPA-OTTELU SUOMENAJOKOIRILLE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
VENÄJÄNAJOKOIRIEN JÄNISMESTARUUS OTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

BEAGLEIN AJOKOE (BEAJ)
161 beagle

904 eestinajokoira

MIKÄLI SAMASSA AJOKOKEESSA ON SEKÄ PALJAAN MAAN (P) ETTÄ LUMIKELIN (L)
KOESUORITUKSIA, MERKITÄÄN TULOKSET ERI PÖYTÄKIRJALOMAKKEELLE.
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim: BEAJ-.
Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä
luopui tai suljettu.

esim. BEAJ- 2, 55,26

= beaglein ajokokeen 2. palkinto 55,26 pistettä

Eestinajokoiran tulos merkitään beaglein ajokokeen (BEAJ) pöytäkirjaan.
BEAGLEIN AJOVOITTAJAOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

KETUNAJOKOE (KEAJ)
Osallistumisoikeus FCI:n roturyhmään 6 kuuluvilla roduilla.

esim. KEAJ-1 82

= 1. palkinto, 82 pistettä

KETTUKILPA (suomenajokoira)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen KK-vuosiluku
AMERIKANKETTUKOIRIEN SUOMENMESTARUUS KETUNAJOKOE (amerikankettukoira)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen RM-vuosiluku
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ILVEKSEN AJOKOE (IAJOK)
Osallistumisoikeus FCI:n roturyhmään 6 kuuluvilla roduilla.

esim. IAJOK-2 68
IAJOK- -

= 2. palkinto, 68 pistettä
= ohjaaja luopui

DREEVERIEN AJOKOE (DRAJ)
130 dreeveri
254 alppienajokoira
35 gascognenbassetti
34 basset artesian normand
163 basset hound
esim.

67 petit basset griffon vendeen
33 grand basset griffon vendeen
36 bretagnenbassetti
294 saukkokoira

DRAJ-VOI 2, 62,55
DRAJ-AVO 3, 51,58

= voittajaluokan 2. palkinto, 62,55 pistettä
= avoimen luokan 3. palkinto, 51,58 pistettä

DREEVERIEN SUOMEN AJOMESTARUUSOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
BASSETROTUISTEN KOIRIEN SM-AJOKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

DREEVERIEN KETUNAJOKOE (DKAJ)
130 dreeveri
35 gascognenbassetti
34 basset artesian normand
163 basset hound

67 petit basset griffon vendeen
33 grand basset griffon vendeen
36 bretagnenbassetti
294 saukkokoira

DRAJ ja DKAJ ovat arvosteluperusteiltaan samat ja vastaavat palkintosijoiltaan toisiaan
Dreeverien ketunajokokeissa käytössä ainoastaan AVO-luokka.
Mikäli samassa kokeessa käydään dreeverien ajokoe sekä dreeverien ketunajokoe, merkitään
tulokset eri pöytäkirjalomakkeelle.
esim.

DKAJ-AVO 2, 62,55

= avoimen luokan 2. palkinto, 62,55 pistettä

MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEET (MÄAJ)
148.21 lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira
148.22 lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira
148.23 lyhytkarvainen mäyräkoira
148.11 karkeakarvainen kaniinimäyräkoira
148.12 karkeakarvainen kääpiömäyräkoira

esim. MÄAJ-1 60,26

148.13 karkeakarvainen mäyräkoira
148.31 pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira
148.32 pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira
148.33 pitkäkarvainen mäyräkoira

= Mäyräkoirien ajokokeen 1. palkinto, 60,26 pistettä
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MÄYRÄKOIRIEN SM-AJOKOE,
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

LINNUNHAUKKUKOKEET (LINT)
49 suomenpystykorva
48 karjalankarhukoira
276 pohjanpystykorva
esim. LINT-AVO 1, 76
LINT-VOI 2, 74

304 venäläis-eurooppalainen laika
305 itäsiperianlaika
306 länsisiperianlaika
= avoimenluokan 1. pakinto 76 pistettä
= voittajaluokan 2. palkinto 74 pistettä

VALTAKUNNALLINEN HAUKKUOTTELU SUOMENPYSTYKORVILLE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
POHJANPYSTYKORVIEN SM-HAUKKUOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

HIRVENHAUKKUKOKEET (HIRV)
49 suomenpystykorva
48 karjalankarhukoira
42 jämtlanninpystykorva
306 länsisiperianlaika
268 musta norjanhirvikoira
907 hälleforsinkoira
esim.

HIRV-1, 78,
HIRV-0, 9,

276 pohjanpystykorva
304 venäläis-eurooppalainen laika
305 itäsiperianlaika
242 harmaa norjanhirvikoira
903 valkoinen ruotsinhirvikoira

= 1. palkinto 78 pistettä
= ei palkintoa, 9 pistettä

VALTAKUNNALLINEN HIRVENHAUKUT-OTTELU KARJALANKARHUKOIRILLE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
HIRVIMESTARUUSOTTELU (Suomen Harmaahirvikoirajärjestön alaiset rodut)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
SUOMENPYSTYKORVIEN HIRVIHERRAOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen HH-vuosiluku
KARJALANKARHUKOIRA NARTTUJEN KUNINGATAROTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen KR-vuosiluku
HIRVIMESTARITAROTTELU (Suomen Harmaahirvikoirajärjestön alaiset rodut/nartut)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen MR-vuosiluku
LAIKOJEN SM-HIRVENHAUKKUOTTELU
(venäläis-eurooppalainen laika, itäsiperianlaika, länsisiperianlaika)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
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KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOE (KARH)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
esim.

KARH 1
KARH 0

= hyväksytty suoritus
= hylätty suoritus

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE (HIRV-J)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut, joilla on osallistumisoikeus hirvenhaukkukokeisiin sekä
koirat joilla on hyväksytysti suoritettu vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe.
esim.

HIRV-J 1
HIRV-J 0

= hyväksytty suoritus
= hylätty suoritus

VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN JÄLJESTÄMISKOE (VAHI)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut. Koiran ohjaajalla tulee olla metsästyslain ja asetuksen
mukainen metsästyskortti ja hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva ampumakoe.
esim.

VAHI 1
VAHI 0

= hyväksytty suoritus
= hylätty suoritus

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE (MEJÄ)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
esim.

MEJÄ-AVO 1, 44,
MEJÄ-VOI 0

= avoimen luokan 1. palkinto, 44 pistettä
= voittajaluokka, koe keskeytettiin

METSÄSTYSKOIRIEN SUOMENMESTARUUS JÄLJESTÄMISKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen JM-vuosiluku

VIHIKOIRIEN JÄLKIKOE (HIJÄ)
84 vihikoira
esim

HIJÄ-ALO 0
HIJÄ-AVO 1
HIJÄ-VOI 1

= alokasluokka hylätty tulos
= avoin luokka hyväksytty tulos
= voittajaluokka hyväksytty tulos

KANAKOIRA KOKEET (KAKE, KAME, KATU, KAER)
KANAKOIRAKERHO-HÖNSHUNDSSEKTIONEN KOKEET
Kaikki FCI:n roturyhmään 7 kuuluvien rotujen koirat.
Kenttäkoe
Metsäkoe
Tunturikoe

KAKE
KAME
KATU
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KAKE, KAME, KATU ELIT ja KEV kokeessa voidaan antaa käyttövalionarvoon oikeuttava tulos.
Tulos merkitään koepöytäkirjan huomautussarakkeeseen merkinnällä SERTK.
esim. KAKE-VOI 1, SERTK = kenttäkokeen, voittajaluokan, 1. palkinto, SERTK
KAME-AVO 0
= metsäkokeen, avoimenluokan, nolla tulos
KATU-NUO 2
= tunturikokeen, nuortenluokan, 2. palkinto

KANAKOIRAKERHON- HÖNSHUNDSSEKTIONEN VALTAKUNNALLISET KOKEET
Seisovat englantilaiset kanakoirat, rodut 301, 303, 304, 305, 330
Mestaruuskilpailu
Kenttien voittajakilpailu KEV
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
Valtakunnalliset ottelu
Derbykilpailu DER
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen DV-vuosiluku
Elit-koe ELIT
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen Elit-vuosiluku
Kultamalja KUL
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen KM-vuosiluku

SAKSANSEISOJAKERHON KOKEET
Kaikki FCI:n roturyhmään 7 kuuluvat rotujen koirat.
Kanakoirien erikoiskoe

KAER

Koetulokseen on liitettävä riistaa ja sen kaatamista tai pudottamista kuvaavat koodit.
- metsälinnut (metso, teeri, pyy, riekko) koodi M
- peltokanalinnut (peltopyy, fasaani) koodi F
- muu metsästettävä riista ilman koodia
- jos kokeen aikana koiran seisonnalta on pudotettu tai kaadettu edellä mainittua riistaa,
merkitään lisäksi koodi P
esim. KAER-VOI 1, 82 FP

= voittajaluokan 1. palkinto, pistemäärä 82, riistatyö tehty
peltolinnuilla, riistaa pudotettu.

SAKSANSEISOJAKERHON VALTAKUNNALLISET KOKEET
Saksanseisojakerhon alaiset rodut.
Mestaruuskilpailu (Riistakoirakilpailu)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
Valtakunnallinen ottelu (Junkkari)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen J-vuosiluku

NOUTAJIEN KOKEET (NOU, NOME-B, NKM, NOME-A, NOWT)
110 kiharakarvainen. noutaja
111 kultainen noutaja
122 labradorinnoutaja
Noutajien taipumuskoe

121 sileäkarvainen noutaja
263 chesapeakelahdennoutaja
312 novascotiannoutaja
NOU
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esim. NOU 1
NOU 0

= hyväksytty taipumuskokeessa
= hylätty taipumuskokeessa

Noutajien B-metsästyskoe

NOME-B (kylmäriista koe)

esim. NOME-B, ALO, 3
NOME-B, AVO, NOME-B, VOI, 2

= noutajien B-metsästyskokeen, alokasluokan 3. palkinto
= noutajien B-metsästyskokeen, avoinluokka, ohj. keskeytti
= noutajien B-metsästyskokeen, voittajaluokan 2. palkinto

Noutajien käytännön metsästyskoe NKM
esim. NKM 1
NKM 0

= hyväksytty tulos noutajien käytännön metsästyskokeessa
= hylätty tulos noutajien käytännön metsästyskokeessa

Noutajien A-metsästyskoe

NOME-A (koe on yksiluokkainen, lämminriista koe)

esim. NOME-A, 1, SERT

= noutajien A-metsästyskokeen 1. palkinto, SERT

Noutajien working test

NOWT

esim. NOWT-ALO, 1, 95
NOWT-AVO, 0, 25
NOWT-VOI, 3, 43

= noutajien working test, alokasluokka, 1. palkinto, 95 p.
= noutajien working test, avoinluokka, 0 tulos, 25 p.
= noutajien working test, voittajaluokka, 3. palkinto, 43 p.

NOUTAJIEN SM-METSÄSTYSKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen NM-vuosiluku
NOUTAJIEN A-KOKEEN SM-METSÄSTYSKOE (NOME-A)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen FTW-vuosiluku
NOUTAJIEN WT-KOKEEN SM-KOE (NOWT)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen WTW-vuosiluku

SPANIELIEN KOKEET (SPA, SPME, SPME-V)
167 amerikancockerspanieli
301 amerikanvesispanieli
105 barbet
109 clumberinspanieli
5 cockerspanieli
125 englanninspringerspanieli
336 espanjanvesikoira
123 fieldspanieli

124 irlanninvesispanieli
314 kooikerhondje
298 lagotto romagnolo
37 portugalinvesikoira
127 sussexinspanieli
104 viiriäiskoira
126 walesinspringerspanieli
221 wetterhoun

Spanielien taipumuskoe

SPA

esim.

SPA 1
SPA 0

Spanielien metsästyskoe

= hyväksytty taipumuskokeessa
= hylätty taipumuskokeessa
SPME = muu riista
SPME-V = vesilinnut
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esim.

SPME VOI 2, 98,

= voittajaluokan 2. palkinto, 98 pistettä

SPANIELIEN SM-METSÄSTYSKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

VIIRIÄISKOIRIEN METSÄSTYSKOE (WACH, WACH-M)
104

viiriäiskoira

esim. WACH-M 1
= hyväksytty metsäkokeen suoritus
WACH-M 0
= hylätty metsäkokeen suoritus
WACH NUO 1 = saanut vähintään 7 pistettä joka arvostelukohdasta
WACH ALO 2 = saanut vähintään 5 pistettä joka arvostelukohdasta
WACH AVO 3 = saanut vähintään 2 pistettä joka arvostelukohdasta

LUOLAKOIRAKOKEET (LUT, LUO, LUME, VERI)
148.13 karkeakarvainen mäyräkoira
148.23 lyhytkarvainen mäyräkoira
148.33 pitkäkarvainen mäyräkoira
12 sileäkarvainen kettuterrieri
169 karkeakarvainen kettuterrieri
339 parsonrusselinterrieri
341 brasilianterrieri (vain VERI)

4 cairnterrieri
10 borderterrieri
70 lakelandinterrieri
78 walesinterrieri
103 saksanmetsästysterrieri
246 ceskyterrieri
345 jackrussellinterrieri

Luolakoirien taipumuskoe
Luonnonluolantarkastus
Luolakoirien metsästyskoe
Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe

LUT
LUO
LUME
VERI

esim.

LUTB 41
LUTC 39
LUO 1
LUME 1
LUME 0
VERI 1, 27
VERI 3,
VERI 0, 8

= kehitysaste B, 41 pistettä
= kehitysaste C, 39 pistettä
= hyväksytty luonnonluolantarkastus
= hyväksytty luolakoirien metsästyskoe
= hylätty luolakoirien metsästyskoe

9

= vesiriistakoe 1. palkinto 27 pistettä
= vesiriistakoe 3. palkinto 9 pistettä
= vesiriistakoe 8 pistettä ei palkintosijaa

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOE (PIKA)
148.21 lyhytk. kaniinimäyräkoira
148.22 lyhytk. kääpiömäyräkoira
148.11 karkeak. kaniinimäyräkoira
esim.

PIKA1
PIKA0

148.12 karkeak. kääpiömäyräkoira
148.31 pitkäk. kaniinimäyräkoira
148.32 pitkäk. kääpiömäyräkoira
= hyväksytty käyttötaipumuskokeessa
= hylätty käyttötaipumuskokeessa
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REKIKOIRA KOKEET (REK, REKÄ)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
Rekikoirien käyttökokeet (REKÄ)
Rekikoirien kilpailukokeet (REK)
esim: REKÄ-JOH 1, 28,5
REKÄ-YLE 2, 25,
REK1
REK0

= johtajakoiraluokan 1. palkinto käyttökokeessa 28,5 pist.
= yleisen luokan 2. palkinto käyttökokeessa 25 pist.
= kiitettävä arvosana rekikoirien kilpailukokeessa
= ei palkintoa rekikoirien kilpailukokeessa

REKIKOIRIEN SM-KILPAILUKOE (vain rekikoiraroduille)
Voittajien kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SM-REK + luokka-vuosiluku
esim. SM-REK 6-vuosiluku
REKIKOIRIEN SM-KÄYTTÖKOE (vain rekikoiraroduille)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SM-REKÄ-YLE-vuosiluku tai
SM-REKÄ-JOH-vuosiluku

ALASKANMALAMUUTTIEN KUORMANVETOKOE (KVK)
243 alaskanmalamuutti
KVK 1
KVK 0

= hyväksytty
= hylätty

VINTTIKOIRAKOKEET (VIC, VIC-R, VIC-A, VIR)
Vinttikoiraliiton alaiset rodut sekä 103 basenji ja 146 rhodesiankoira (maasto)
Vinttikoirakokeissa käyttövalionarvoon oikeuttava tulos merkitään koepöytäkirjan
huomautussarakkeeseen merkinnällä SERTK.

MAASTOJUOKSU
esim.

VIC ja VIC-R

VICY 3, 459, SERTK
VICY 0, DISK
VICY -, Suljettu
VICY 5, 243, Keskeytetty

VICY -, Luopui
AJUEKOE

= 3. sija yhteispisteillä 456, SERTK
= Hylätty joko alkuerässä tai finaalissa
= Koira suljettiin kokeesta (joko alkuerästä tai
finaalista)
= 5. sija pisteillä 243, koiran koe keskeytettiin
ennen finaalia
= Koira luopui alkuerästä

VIC-A

Tulokset muuten kuten maastojuoksukokeessa mutta hylätty (DISK) tulosta ei voi saada, sen sijaan
ajueen tulos voidaan mitätöidä.
esim. VICA -, Mitätöity

= Ajueen koetulos mitätöitiin

RATAJUOKSU

VIR

esim. VIRA 2, 35.25, SERTK

= 2. sija alkuerä/aikajuoksu, aika 35,25 s, SERTK
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VIRL 3, 36.37
VIRL 0, DISK
VIRX -, Suljettu
VIRL -, Keskeytetty
VIRA -, Luopui
VIRX-, KESK
Aika merkitään pistesarakkeeseen.

= 3. sija finaalissa, aika 36,37 s
= Hylätty finaalissa
= Koira suljettiin kokeesta sijoituslähdössä
= Koiran koe keskeytettiin ennen finaalia
= Koira luopui finaalista
= Koira keskeytti sijoituslähdössä

SUOMEN MAASTOMESTARUUS
Suomenmestaruus tittelistä kilpaillaan kaikissa roduissa joissa osallistujia on vähintään 6 koiraa.
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SMM-vuosiluku
SUOMEN AJUEMESTARUUS
Suomenmestaruus titteli voidaan jakaa, kun koeluokassa on vähintään kuusi (6) ajuetta. Voittajien
kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SAM-vuosiluku.
SUOMEN RATAMESTARUUS
Suomenmestaruus tittelistä kilpaillaan kaikissa roduissa joissa osallistujia on vähintään 6 koiraa.
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SRM-vuosiluku

VESIPELASTUSKOKEET (VEPE)
50 newfoundlandinkoira
226 landseer
Muun rotuiset pääsevät kokeeseen suoritettuaan hyväksytysti soveltuvuuskokeen.
esim.

VEPE-ALO 1, 90
VEPE-VOI 3, 75
VEPE-SOV 1, (82)
VEPE-SOV 0, (31)

= alokasluokan 1. palkinto, 90 pistettä
= voittajaluokan 3. Palkinto, 75 pistettä
= soveltuvuuskoe 1 hyväksytty, (82 pistettä)
= soveltuvuuskoe 0 hylätty, (31 pistettä)

VESIPELASTUSKOKEIDEN MESTARUUSKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen VM-vuosiluku

AUSTRALIANKELPIEIDEN JA BORDERCOLLIEIDEN PAIMENNUSKOE
(PAIM-BC&AK)
293 australiankelpie
297 bordercollie
Muun rotuinen saa koeoikeuden suoritettuaan paimennuksen esikokeen hyväksytysti.
esim. PAIM1,

79
PAIM2, 93
PPR1

= I –luokan 2. palkinto 79 pistettä
= II –luokan 1. palkinto 93 pistettä
= hyväksytty suoritus perusradalla I-luokassa

BORDERCOLLIEIDEN JA AUSTRALIANKELPIEIDEN PAIMENNUSKOKEEN SM-KILPAILU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOE, PAIMENNUKSEN ESIKOE
(PAIM, PAIM-T, PAIM-E)
paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet
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Paimennuskoe
esim. PAIM luokka 1, 53 pist.
PAIM luokka 2, 86 pist.
PAIM luokka 3, 75 pist.

= 53 pistettä alimmassa luokassa, oikeuttaa luokan siirtoon
= 66 pistettä toisessa luokassa
= 75 pistettä ylimmässä luokassa, hylätty

Paimennustaipumuskoe
esim. PAIM-T 1
PAIM-T 0

= hyväksytty paimennuksen taipumuskoe
= hylätty paimennuksen taipumuskoe

Paimennuksen esikoe
esim. PAIM-E 78 pistettä
PAIM-E 59 pistettä

=hyväksytysti suoritettu paimennuksen esikoe
= ei hyväksytty paimennuksen esikoe

PAIMENNUSKOKEEN SM-KILPAILU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku.

PALVELUSKOIRAKOKEET
Käyttäytymiskoe on suoritettava hyväksytysti ennen palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin
osallistumista. Ei kuitenkaan koske PAOP ja PAVE kokeita
Käyttäytymiskoe
Jälkikoe
Viestikoe
Hakukoe
Etsintäkoe
Suojelukoe
Erikoisjälkikoe
Opastuskoe
Valjakkohiihto

(PAKK)
(PAJÄ)
(PAVI)
(PAHA)
(PAEK)
(PASU)
(PAEJ)
(PAOP)
(PAVH)

Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.

Osallistumisoikeuden omaavat rodut löytyvät Suomen Palveluskoiraliiton sivulta osoitteesta:
http://www.palveluskoiraliitto.fi/kilpailuoikeus.html
esim. PAKK, 1, BH
PAVI-1, 1, 295, VK 1
PAJÄ-2, 0, 150

= käyttäytymiskoe, hyväksytty tulos, BH koulutustunnus
= viestikoe, 1 luokan 1. palkinto, 295 pistettä ja koulutustunnus
= jälkikoe, 2 luokan, 0 tulos, 150 pistettä

PALVELUSKOIRIEN SUOMENMESTARUUSKOE
SM-koe käydään lajikohtaisesti PAJÄ, PAVI, PAHA, PAEK, PASU ja PAOP kokeissa.
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
PALVELUSKOIRIEN ERIKOISJÄLJEN SUOMENMESTARUUSKOE (PAEJ)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku
VALJAKKOHIIHDON SUOMENMESTARUUSKOE (PAVH)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen VKM-vuosiluku

PELASTUSKOIRAKOKEET
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut. Käyttäytymiskoe on suoritettava hyväksytysti ennen
palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin osallistumista.
Kansallinen pelastuskoirakoe
Pelastusjälkikoe

PEKO
PEJÄ
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Pelastushakukoe
Pelastusraunio A-koe
Pelastusraunio B-koe
Meri- ja järvipelastuskoirakoe

PEHA
PERA-A
PERA-B
PEME

Kansallisen pelastuskoirakokeen tulos on joko hyväksytty tai hylätty.
esim.
PEHA, 1
= pelastushakukoe, hyväksytty tulos
PERA-B, 0
= pelastusraunio B-koe, hylätty

Kansainvälinen pelastuskoirakoe
Soveltuvuuskoe
Pelastusjälki A-koe
Pelastusjälki B-koe
Pelastushaku A-koe
Pelastushaku B-koe
Pelastusraunio A-koe
Pelastusraunio B-koe

IPOR
PESO
PEJÄ-A
PEJÄ-B
PEHA-A
PEHA-B
PERA-A
PERA-B

koulutustunnus
RH-E
RH-FA
RH-FB
RH-FLA
RH-FLB
RH-TA
RH-TB

Kansainvälinen pelastuskoirakoe käydään käyttäen pisteitä.
esim.PEJÄ-A, 2, 255, RH-FA
= pelastusjälki A-koe, 2 tulos, 255 p. RH-FA koulutustunnus
PERA-A, 0, 188
= pelastusraunio A-koe, 0 tulos, 188 p.

PELASTUSKOIRIEN SUOMENMESTARUUSKOE
Käydään kansainvälisin pelastuskoirakoe säännöin (IPOR)
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

LUONNETESTI (LTE)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
LTEP
LTEM
LA

plusmerkkinen tulos
miinusmerkkinen tulos
laukausarkuus tai alttius

esim.

LTEP 107
LTEM 16

= Luonnetesti, plus pisteitä 107
= Luonnetesti, miinus pisteitä 16

MH-LUONNEKUVAUS (MH)
Kuvaukseen saavat osallistua kaikki rodut.
Täytetään koepöytäkirja (ATK–lomake) ihan normaalisti, mutta ilman tuloksia.

TOTTELEVAISUUSKOE (TOKO)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
esim: TOKO-ALO 2, 152
TOKO-AVO 1, 180
TOKO-VOI 1, 315
TOKO-EVL1, 300

= alokasluokan 2. palkinto, 152 pistettä
= avoimen luokan 1. palkinto, 180 pistettä
= voittajaluokan 1. palkinto, 315 pistettä
= erikoisvoittajaluokan 1. palkinto, 300 pistettä.
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TOTTELEVAISUUSKOKEEN SM-KOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen TSM-vuosiluku

AGILITY (AGI-A, AGI-H)
Kokeeseen saavat osallistua kaikki rodut.
esim. AGI-A, Miniluokka 1, 2, 0,00, SERT = Agilityrata, mini 1-luokka, sijoitus 2, tulos 0,00 sert
AGI-A, Mediluokka 3, 0, 26,01 = Agilityrata, medi 3-luokka, sijoitus 0, tulos 26,01
AGI-H, Maksiluokka 2, hyl. = Hyppyrata, maksi 2-luokka, tulos hylätty
Koirat saavat sijoituksen tuloksista 0,00 - 25.99
AGILITY SM-KILPAILU
Suomenmestaruuskilpailu käydään kaikissa kolmessa kokoluokassa (mini, medi ja maksi)
Voittajien kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen SM-vuosiluku

KOIRATANSSI (KT ja KT-V)
Kilpailuun saavat osallistua kaikki rodut.
esim. ALO 175,00, KM
AVO 86,33
VOI 194,75, KM, SERT

= alokasluokka 175 pistettä, kunniamaininta
= avoinluokka 86,33 pistettä
= voittajaluokka 194,75 pistettä, kunniamaininta, sertifikaatti

Erikseen vapaaohjelma (KT-V) ja seuraaminen musiikin tahdissa (KT)
KOIRATANSSIN SM KILPAILUT
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen seuraaminen musiikintahdissa KT-SM +
vuosiluku ja vapaatanssin KT-VSM + vuosiluku.

RALLY-TOKO (RT )
Kilpailuun saavat osallistua kaikki rodut. Koepöytäkirjaan ei merkitä X-rotuisten tuloksia.
esim.

ALO71, RTK
AVOVOI0
MES92

= alokasluokka 71 pistettä, hyväksytty suoritus, koulutustunnus
= avoin luokka, hylätty suoritus
= voittajaluokka alle 70 pistettä, hylätty tulos
= mestariluokka 92 pistettä, hyväksytty tulos

RALLY-TOKON SM KILPAILU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen RTM- ja vuosiluku.
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KENNELLIITON KOEPÖYTÄKIRJA
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ROTUKOODIT
1/18

A
228
247
7
255
243
96
254
908
344
167
916
303
998
917
286
301
331
914
186
46
171
20
351
287
293
342
8
180
307
B
217
105
43
34
163
161
290
44
9
15
15.1

15.2
afgaaninvinttikoira
aidi
airedalenterrieri
akita
alaskanmalamuutti
alentejonkoira
alppienajokoira
american eskimo dog
amerikanakita
amerikancockerspanieli
amerikankarvatonterrieri
amerikankettukoira
amerikankääpiökettuterrieri
amerikanrottaterrieri
amerikanstaffordshirenterrieri
amerikanvesispanieli
anatoliankoira
andalusianrottakoira
apinapinseri
appenzellinpaimenkoira
ardennienkarjakoira
ariegeois
australian töpöhäntäinen
karjakoira
australiankarjakoira
australiankelpie
australianpaimenkoira
australianterrieri
auvergnenseisoja
azawakh

baijerinvuoristovihikoira
barbet
basenji
basset artésien normand
basset hound
beagle
beagle harrier
beaucenpaimenkoira /
beauceron
bedlingtoninterrieri
belgianpaimenkoira
belgianpaimenkoira,
groenendael

140
179
191
177
115
341
36
95
113
19
315
237
357
157
11
90

belgianpaimenkoira,
laekenois
belgianpaimenkoira, malinois
belgianpaimenkoira,
tervueren
bergamasco
bernhardinkoira
bernhardinkoira, lyhytk.
bernhardinkoira, pitkäk.
berninpaimenkoira
bichon frisé
billy
bluetick coonhound
bokseri
bolognese
bordeauxindoggi
bordercollie
borderterrieri
bosanski ostrodlaki gonic
barak
bostoninterrieri
bourbonnaisinseisoja
bouvier
braque de l´ariege
braque saint-germain
brasilianterrieri
bretagnenbassetti
bretoni
brienpaimenkoira / briardi
briquet griffon vendéen
broholminkoira
buhund
bukovinankoira
bullmastiffi
bullterrieri
burgosinseisoja

C
4
343
170
136
332
246
263
28
218

cairnterrieri
cane corso
castro laboreironkoira
cavalier kingcharlesinspanieli
ceskoslovensky vlcak
ceskyterrieri
chesapeakelahdennoutaja
chien d´artois
chihuahua

15.3
15.4
194
61
61.1
61.2
45
215
25
912
144
196
116
297
10
155
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218.1
218.2
205
199
109
5
283

chihuahua, lyhytkarvainen
chihuahua, pitkäkarvainen
chow chow
cirneco dell'etna
clumberinspanieli
cockerspanieli
coton de tuléar

D
153
168
911
143
292
130
203

dalmatiankoira
dandiedinmontinterrieri
dansk spids
dobermanni
dogo argentino
dreeveri
dunkerinajokoira

E
904
149
159
13
2
125
158
905
47
91
336
285
173
173.1
173.2
326
291

eestinajokoira
englanninbulldoggi
englanninkettukoira
englanninkääpiöterrieri
englanninsetteri
englanninspringerspanieli
englanninvinttikoira
englantilais-venäläinen
ajokoira
entlebuchinpaimenkoira
espanjanmastiffi
espanjanvesikoira
espanjanvinttikoira
estrelanvuoristokoira
estrelanvuoristokoira, lyhytk.
estrelanvuoristokoira, pitkäk.
etelävenäjänkoira
eurasier

F
248
123
225
220
316
219
221

faaraokoira
fieldspanieli
fila brasileiro
francais blanc et noir
francais blanc et orange
francais tricolore
friisinvesikoira

G
35
302
354

gascognenbassetti
glen of imaalinterrieri
gonczy polski

6
999
33
21a
282
81
32
80
66
17
080
274
H
267
132
213
232

gordoninsetteri
gotlanninajokoira
grand basset griffon vendéen
grand gascon saintongeois
grand griffon vendéen
griffon belge
griffon bleu de gascogne
griffon bruxellois
griffon fauve de bretagne
griffon nivernais
griffonit
grönlanninkoira

223.2
223.3
224
308
190
266
907

haldeninajokoira
hamiltoninajokoira
hannoverinvihikoira
harjaskarvainen
saksanseisoja
harmaa norjanhirvikoira
harrieri
havannankoira
hokkaido
hollanninpaimenkoira
hollanninpaimenkoira,
karkeak.
hollanninpaimenkoira, lyhytk.
hollanninpaimenkoira, pitkäk.
hollanninpeltopyykoira
hollanninrottakoira
hovawart
hygeninajokoira
hälleforsinkoira

I
89
89.1
89.2
160
139
124
289
22
118
58
202
200
915
305
63

ibizanpodenco
ibizanpodenco, karkeak.
ibizanpodenco, lyhytk.
irlanninsusikoira
irlanninterrieri
irlanninvesispanieli
islanninlammaskoira
iso gascognenajokoira
isomünsterinseisoja
isosveitsinpaimenkoira
italianseisoja
italianvinttikoira
itäeuroopanpaimenkoira
itäsiperianlaika
itävallanajokoira

242
295
250
261
223
223.1
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64
J
345
206
262
259
42
K
273
317
346
329
48
152
198
169
98
320
239
350
278
87
328
3
335
110
288
207
128
318
53
314
241
334
107
214
277
192
111
54
359
185
183
183.1
183.2
183.3
183.4

itävallanpinseri

jackrussellinterrieri
japanese chin
japaninpystykorva
japaninterrieri
jämtlanninpystykorva

kaanaankoira
kainkoira
kanariandoggi
kanarianpodenco
karjalankarhukoira
karkeakarvainen
istrianajokoira
karkeak. italianajokoira
karkeakarvainen kettuterrieri
karkeak. saksanseisoja
karkeak. slovakianseisoja
karkeak. unkarinvizsla
karpaattienkoira
karstinpaimenkoira
katalonianpaimenkoira
kaukasiankoira
kerrynterrieri
keskiaasiankoira
kiharakarvainen noutaja
kiinanharjakoira
kiinanpalatsikoira, pekingeesi
kingcharlesinspanieli
kishu
komondor
kooikerhondje
kopo
koreanjindonkoira
korthalsingriffoni
kreikanajokoira
kroatianpaimenkoira
kromfohrländer
kultainennoutaja
kuvasz
kääpiöbullterrieri
kääpiöpinseri
kääpiösnautseri
kääpiösnautseri, musta
kääpiösnautseri, m-h
kääpiösnautseri, p & s
kääpiösnautseri, valkoinen

L
122
298
70
360
226
284
145
227
265
151
337
138
119
57
14
306
233

labradorinnoutaja
lagotto romagnolo
lakelandinterrieri
lancashirenkarjakoira
landseer
lapinporokoira
leonberginkoira
lhasa apso
lunnikoira
lyhytkarvainen istrianajokoira
lyhytkarvainen italianajokoira
lyhytk. pyreneittenpaimenk.
lyhytkarvainen saksanseisoja
lyhytkarvainen unkarinvizsla
länsigöötanmaanpystykorva
länsisiperianlaika
löwchen

M
249
321
65
71
201
264
234
234.1
234.2
234.3
918
279
253
238
268
148
148.11
148.21
148.31
148.12
148.22
148.32
148.13
148.23
148.33

mallorcandoggi
mallorcanpaimenkoira
maltankoira
manchesterinterrieri
maremmano-abruzzese
mastiffi
meksikonkarvatonkoira
meksikonkarvatonkoira, iso
meksikonkarvatonkoira, kesk.
meksikonkarvatonkoira, pieni
miniature american shepherd
montenegronajokoira
mopsi
mudi
musta norjanhirvikoira
mäyräkoira
kaniinimäyräkoira karkeak.
kaniinimäyräkoira lyhytk.
kaniinimäyräkoira pitkäk.
kääpiömäyräkoira karkeak.
kääpiömäyräkoira lyhytk.
kääpiömäyräkoira pitkäk.
mäyräkoira, karkeakarvainen
mäyräkoira, lyhytkarvainen
mäyräkoira, pitkäkarvainen

N
197
50

napolinmastiffi
newfoundlandinkoira
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272
72
312

norfolkinterrieri
norwichinterrieri
novascotiannoutaja

O
252

owczarek podhalanski

P
77.1
339
271
310
310.1
310.2
310.3
300
67
31
82
21
77.2
176
108
918
102
60.1
60.2
60.3
60.4
184
156
141
117
909
276
1
24
251
114
30
94.11
94.12
94.13
94.21

papillon
parsonrussellinterrieri
partacollie
perunkarvatonkoira
perunkarvatonkoira, iso
perunkarvatonkoira, keskik.
perunkarvatonkoira, pieni
pesukarhukoira
petit basset griffon vendéen
petit bleu de gascogne
petit brabancon
petit gascon saintongeois
phalène
picardienpaimenkoira
picardienspanieli
pieni amerikanpaimenkoira
pienimünsterinseisoja
pieniberninajokoira
pienijuranajokoira
pieniluzerninajokoira
pienischwyzinajokoira
pinseri
pitkäkarvainen collie
pitkäk.
pyreneittenpaimenkoira
pitkäkarvainen saksanseisoja
plottinajokoira
pohjanpystykorva
pointteri
poitevin
polski owczarek nizinny
pont-audemerinspanieli
porcelaine
portugalinpodengo, karkeak.,
iso
portugalinpodengo, karkeak.,
keskikokoinen
portugalinpodengo, karkeak.,
pieni
portugalinpodengo, sileäk.,
iso

94.22
94.23
187
37
154
910
55
55.1
55.2
56
120
330
52
333
137
92
R
101
133
134
175
146
349
147
135
S
311
204
920
299
103
166.2
166.1
97.2
97.21
97.22
97.1
97.4
97.41
97.43

portugalinpodengo, sileäk.,
keskikokoinen
portugalinpodengo, sileäk.,
pieni
portugalinseisoja
portugalinvesikoira
posavinanajokoira
prahanrottakoira
puli
puli, muut värit
puli, valkoinen
pumi
punainen irlanninsetteri
punavalkoinen irlanninsetteri
puolanajokoira
puolanvinttikoira
pyreneittenkoira
pyreneittenmastiffi

ranskanbulldoggi
ranskanseisoja,
gascognelaistyyppi
ranskanseisoja,
pyreneläistyyppi
ranskanspanieli
rhodesiankoira
romanianpaimenkoira
rottweiler
ruotsinlapinkoira

saarloos wolfhond
sabueso espanol
saint-usugenspanieli
saksanajokoira
saksanmetsästysterrieri
saksanpaimenkoira
saksanpaimenkoira, pitkäk.
saksanpystykorva, grosspitz
saksanpystykorva, grosspitz,
musta ja ruskea
saksanpystykorva, grosspitz,
valkoinen
saksanpystykorva, keeshond
saksanpystykorva, kleinspitz
saksanpystykorva, kleinspitz,
musta ja ruskea
saksanpystykorva, kleinspitz,
muut värit
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97.42
97.3
97.31
97.33
97.32
97.5
269
212
340
41
294
313
131
83
74
229
93
309
88
257
208
319
296
12
121
236
106
270
164
73
75
188
244
142
129
182.1
182.2
165
150
222
76
51
189
49
127

saksanpystykorva, kleinspitz,
valkoinen
saksanpystykorva, mittelspitz
saksanpystykorva,
mittelspitz, musta ja ruskea
saksanpystykorva,
mittelspitz, muut värit
saksanpystykorva,
mittelspitz, valkoinen
saksanpystykorva,
pomeranian
saluki
samojedinkoira
sao miguelinfila
sarplaninac
saukkokoira
schapendoes
schillerinajokoira
schipperke
sealyhaminterrieri
serbianajokoira
serra de airesinpaimenkoira
shar pei
shetlanninlammaskoira
shiba
shih tzu
shikoku
sileäkarvainen collie
sileäkarvainen kettuterrieri
sileäkarvainen noutaja
silkkiterrieri
sininenpicardienspanieli
siperianhusky
skotlanninhirvikoira
skotlanninterrieri
skyenterrieri
sloughi
slovakianajokoira
slovakiancuvac
smoolanninajokoira
snautseri, musta
snautseri, pippuri & suola
spinone
srpski gonic
stabijhoun
staffordshirenbullterrieri
suomenajokoira
suomenlapinkoira
suomenpystykorva
sussexinspanieli

181.1
181.2
59.1
59.2
59.3
59.4

T
348
356

suursnautseri, musta
suursnautseri, p & s
sveitsinajokoira,
berninajokoira
sveitsinajokoira, juranajokoira
sveitsinajokoira,
luzerninajokoira
sveitsinajokoira,
schwyzinajokoira

235.3
902
338
358
230
231
209
68
355
260
901
245

taiwaninkoira
tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
tanskandoggi, keltainen ja
tiikerijuovainen
tanskandoggi, musta ja
harlekiini
tanskandoggi, sininen
tenterfieldinterrieri
thai ridgeback
thaimaanpystykorva
tiibetinmastiffi
tiibetinspanieli
tiibetinterrieri
tiroler bracke
tornjak
tosa
tsekinpaimenkoira
tsekinseisoja

U
240
353

unkarinvinttikoira
uruguayncimarron

235.1
235.2

V, W
126
78
919
85
903
347
16
281
40
99.1
99.2
38
39

walesinspringerspanieli
walesinterrieri
walkerinpesukarhukoira
valkoinen
länsiylämaanterrieri
valkoinen ruotsinhirvikoira
valkoinenpaimenkoira
vanhaenglanninlammaskoira
vanhatanskankanakoira
vehnäterrieri
weimarinseisoja, lyhytk.
weimarinseisoja, pitkäk.
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
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906
913
327
352.1
352.2
193
304
100
162
84
104

venäjänajokoira
venäjänbolonka
venäjänmustaterrieri
venäjäntoy, lyhytkarvainen
venäjäntoy, pitkäkarvainen
venäjänvinttikoira
venäläis-eurooppalainen
laika
westfälische dachsbracke
whippet
vihikoira
viiriäiskoira

172.12
172.11
172.22
172.21
172.32
172.31
172.4
216
195

villakoira, iso, ha/ap/pu
villakoira, iso, mu/ru/va
villakoira, keskik. ha/ap/pu
villakoira, keskik. mu/ru/va
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu
villakoira, kääpiö, mu/ru/va
villakoira, toy
villakoirapointteri
volpino italiano

Y
86

yorkshirenterrieri
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KOEPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN
TOIMINTAOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 12.12.2007. Voimassa 1.1.2008 alkaen.

1. Jokaisella kennelpiirillä tai liitolla tulee
olla koemuodoittain nimetyt
koeasiapapereiden tarkastajat.
2. Tehtävään nimettyjen henkilöiden tulee
olla riittävästi perehtyneitä ko. koe- tai
kilpailumuotoihin voidakseen hoitaa
heille nimetyt tarkastustehtävät.
On suositeltavaa, että nimetyt henkilöt
ovat vähintään kyseisen koe- tai
kilpailumuodon tuomareita.
3. Koepöytäkirjan tarkastajan tulee
seurata myönnettyjä kokeita/kilpailuja,
jotta hän voi varmistaa, että kaikista
koepöytäkirjoista on toimitettu
tarkistetut versiot määrätyssä ajassa
sekä Kennelliittoon että rotujärjestöille
tulosten tallennuksia varten.
4. Kunkin koe- tai kilpailumuodon
koepöytäkirjan tarkastaja tarkastaa
arvostelua koskaan muuttamatta, että
pisteet ja palkintosijat on merkitty
oikein koeasiapapereihin.
Tarkastajan tulee myös varmistaa,
että kaikki tiedot on siirretty
koepöytäkirjaan oikein ja että se on
täytetty kulloinkin voimassa olevan
koepöytäkirjan täyttöohjetta
noudattaen.
Mikäli yksittäisen koiran
koepapereissa havaitaan virhe, tulee
koepöytäkirjan tarkastajan ottaa
yhteys kokeen/kilpailun ylituomariin,
jonka tulee vahvistaa korjattu muutos
koepapereissa. Koiran ohjaajalle ja

kokeen järjestäjälle tulee ilmoittaa
välittömästi kirjallisesti tehdystä
muutoksesta.
5. Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut
koeasiapaperit viikon kuluessa
kokeen/kilpailun päättymisestä
koepöytäkirjan tarkastajalle joka
lähettää tarkastamansa asiakirjat
kahden viikon kuluessa Kennelliittoon.
Mikäli kokeeseen osallistuu
useampaan rotujärjestöön kuuluvia
koiria, tulee jokaisen asianosaisen
rotujärjestön saada jäljennös
koepöytäkirjasta ja rotujaan koskevien
koirien koirakohtaiset asiapaperit.
6. Koepöytäkirjan tarkastaja valvoo, että
kaikista myös peruutetuista kokeista
tai kilpailuista täytetään koepöytäkirja
ja lähetetään ko. kokeen tai kilpailun
myöntäneelle taholle sekä
Kennelliitolle. Myös mahdollinen
kokeen tai kilpailun pitäminen
siirrettynä tulee mainita
koepöytäkirjassa.
7. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja havaitsee,
että kokeessa tai kilpailussa on
toimittu sääntöjen tai koe/
kilpailuohjeiden vastaisesti, tulee
hänen tehdä siitä ilmoitus kokeen/kilpailuluvan myöntäneen yhdistyksen
hallitukselle mahdollisia toimenpiteitä
varten.

97

KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT
Kokeen nimi
Haukku-ottelu
Hirvenhaukut-ottelu
Kipa-ottelu

Titteli
MMM-

Rotujärjestö / rotu
Suomen Pystykorvajärjestö / Suomenpystykorvat
Suomen Pystykorvajärjestö / Karjalankarhukoirat
Suomen Ajokoirajärjestö / Suomenajokoirat

MESTARUUS JA SUOMENMESTARUUS KILPAILUT
Agility-SM
Amerikankettukoirien SM-ketunajokoe
Bassetrotuisten koiren SM-ajokoe
Beaglein ajovoittajaottelu
Dreeverien Suomen Ajomestaruusottelu
Eestinajokoirien Ajomestari-ottelu
Hirvimestaritarottelu
Hirvimestaruusottelu
Kenttien voittaja
Kettukilpa
Koiratanssin SM-kilpailu
Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen SM
Mäyräkoirien SM-ajokoe
Noutajien B-kokeen SM-metsästyskoe
Paimennuksen SM-koe bordercolliet ja
australian kelpiet
Paimennuksen SM-koe muut rodut
Palveluskoirien, pelastuskoirien ja
erikoisjälkikoirien SM-koe
Pohjanpystykorvien SM-haukkuottelu
Rallytokon SM-kilpailu
Rekikoirien SM-kilpailukoe, SMkäyttökoe
Riistakoirakilpailu
Spanielien metsästyskokeen SM-koe
Suomenpystykorvien Hirviherra
Karjalankarhukoiranarttujen Kuningatarottelu
Tottelevaisuuden SM-koe
Valjakkohiidon SM-koe
Venäjänajokoirien jänismestaruus
Vesipelastuskokeen Mestaruuskoe
Vinttikoirien SM-kilpailut,rata- ja
Maastojuoksukilpailut
Ajuekilpailu

SMRMMMMAMMRMMKKKT-SMKT-VSMMJMMNMM-

Suomen Kennelliitto / kaikki rodut
Suomen Ajokoirajärjestö / amerikankettukoirat (1.1.2010 alkaen)
Suomen Bassetkerho / Bassetkerhon alaiset rodut
Suomen Beaglejärjestö / Beaglet
Suomen Dreeverijärjetö / Dreeverit
Suomen Ajokoirajärjestö / eestinajokoira
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö / Suomen Harmaahirvikoiraj. alaiset rodut
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö / Suomen Harmaahirvikoiraj. alaiset rodut
Kanakoirakerho / Kanakoirakerhon alaiset rodut
Suomen Ajokoirajärjestö / Suomenajokoirat
Suomen Kennelliitto /kaikki rodut
Suomen Laikajärjestö / Laikat
Vuorottelulista / kaikki rodut
Suomen Mäyräkoiraliitto / Mäyräkoirat
Suomen Noutajakoirajärjestö / Noutajat
Suomen Bordercolliet ja australian kelpiet / bordercolliet ja australian kelpiet

MM-

Paimennuskollegio / säännöissä määritelty
Suomen Palveluskoiraliitto / Palveluskoirat

MRTMSM-REKSM-REKÄMMHHKR-

Suomen Pystykorvajärjestö / Pohjanpystykorvat
Suomen Kennelliitto / kaikki rodut
Suomalainen Siperian Husky-seura / Siperianh. Samojedink. ja Alaskanm.

TSMVKMJMVMSRMSMMSAM-

Suomen Kennelliitto / kaikki rodut
Suomen Palveluskoiraliitto / Palveluskoirat
Venäjänajokoirayhdistys / Venäjänajokoirille
Vuorottelu / Säännöissä määritelty
Suomen Vinttikoiraliitto / Säännöissä määritelty

Saksanseisojakerho / Saksanseisojakerhon alaiset rodut
Suomen Spanieliliitto / FCIn roturyhmiin 8.2 ja 8.3 kuuluvat rodut
Suomen Pystykorvajärjestö / Suomenpystykorvat
Suomen Pystykorvajärjestö / Karjalankarhukoira nartut

MUUT VALTAKUNNALLISET OTTELUT
Derby
Elit
Junkkari
Kultamalja

DVELITJKM-

Kanakoirakerho / Kanakoirakerhon alaiset rodut
Kanakoirakerho / Kanakoirakerhon alaiset rodut
Saksanseisojakerho / Saksanseisojakerhon alaiset rodut
Kanakoirakerho / Kanakoirakerhon alaiset rodut

MAAOTTELUT / POHJOISMAIDEN MESTARUUSKILPAILUT
Ajokoirien Suomi-Ruotsi-Norja maaottelu joka toin.vuo.
Ajokoirien Pohjoismaiden mestaruuskilpailu joka t. v.
Beaglein Suomi-Ruotsi-Norja maaottelu
Dreevereiden Suomi-Ruotsi-Norja maaottelu
Hirvikoirien Suomi-Ruotsi Norja maaottelu
Linnunhaukku Suomi-Ruotsi-Norja maaottelu

MAPMPMPMMAPM-

Ajokoirille
Suomenajokoirille
Beagle
Dreeveri
Kaikki rodut jotka saavat osallistua HIRV kokeeseen
Suomenpystykorva
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Noutajien PM (joka toinen vuosi)
PMNoutajat
Palveluskoirien PM (NOM)
NOM- Palveluskoirat
Tokon Pohjoismaiden mestaruuskilpailu
PMKaikki rodut
Agilityn Pohjoismaiden mestaruuskilpailu
PMKaikki rodut
Mikäli PM järjestetään, saa siitä automaattisesti tittelin (27.10.2003)

YLEINEN OHJE KOSKIEN SM-ARVOA JA KENNELLIITON EDUSTAMISTA
”Suomen Kennelliittoa voi maaotteluissa, Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa, EM- ja MM-kilpailuissa
edustaa koira, joka on rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin.” Päätös on tullut voimaan 1.5.2006 alkaen.
Edustusjoukkueeseen osallistumisesta henkilön osalta on päätetty seuraavaa: Kaikkien joukkueen jäsenten
ja joukkueenjohtajan on oltava Kennelliiton jäseniä. Jäsenyysvaatimus on ollut voimassa 23.5.2001 alkaen.
Hallitus on 23.5.2001 päättänyt SM-tittelin jaosta seuraavaa:
SM-kokeeseen on osallistuttava vähintään kuusi koemuodon korkeimmassa luokassa kilpailevaa koiraa,
jotta kilpailulle maksetaan otteluavustusta ja jotta voittajakoiralle myönnetään virallinen rekisterikirjaan
merkittävä titteli.
Yksiluokkaisissa kokeissa tulee kaikkien koirien olla saavuttanut vähintään yksi koemuodon korkein
palkintosija. Lisäksi hallitus on 9.2.2006 päättänyt, että kaikkia Kennelliiton hyväksymiä SM-kokeiden
järjestämisohjeita koskee seuraava päätös:
”SM-arvon voi saavuttaa koira, joka on rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin.”

KOIRANPITO JA LAINSÄÄDÄNTÖ:
METSÄSTYSLAKI JA ASETUS
Metsästysasetus 12 §
KOIRAN KÄYTTÖ HIRVIELÄINTEN
METSÄSTYKSESSÄ
Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää
kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa,
jonka säkäkorkeus on yli 28 senttimetriä.

Metsästyslaki 8 luku.
51 §
Koiran pitäminen
KOIRAN KIINNIPITOVELVOLLISUUS
Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään
ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai
siten, että se on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan
koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla
pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran
pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa
koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointi-

tehtävässä taikka muussa sen laatuisessa
palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai
rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa;
eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa
tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta
velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta
kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen.
Kiellosta saadaan poiketa myös, kun
kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan
rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

52§
KOIRAKOKEET JA
KOIRANKOULUTTAMINEN
Suomen riistakeskus voi koirakokeen
pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi antaa
luvan poiketa 51 §:n 1 momentin
velvollisuudesta. Koirakokeen ja
kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
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rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden
lisääntymisaikana häiritä.
Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan
hirvieläinten metsästykseen käytettävän
koiran metsästys-kokeita järjestää ja tällaista
koiraa kouluttaa elokuun 20 päivästä
joulukuun loppuun.
Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen
käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää
ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20
päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja
kouluttamisen tulee tapahtua siten, että
rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta.
Suden, karhun, saukon ja ilveksen
metsästämiseen käytettävän koiran
metsästyskokeiden järjestämiseen ja tällaisen
koiran kouluttamiseen on kuitenkin oltava
Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa.

53 §
KOIRAN PITÄMINEN TOISEN
ALUEELLA
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden
haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen
alueella.
Maanomistajalla tai metsästysoikeuden
haltijalla on oikeus poistaa alueelta 1
momentin vastaisesti siellä oleva koira tai
ottaa se talteen. Jos koiran avulla
metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa
vieraalle alueelle, alueen omistajan tai
metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin
annettava ajon tai haukun jatkua
häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jollei koiran
omistaja tämän ajan kuluessa hae koiraa
pois, alueen omistajalla tai
metsästysoikeuden haltijalla on oikeus
keskeyttää ajo tai haukku sekä poistaa
alueelta koira tai ottaa se talteen.
Edellä 1 momentissa sanottu ei koske 51 §:n
2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja
tapauksia.

54 §
METSÄSTYKSEN VALVOJAN
OIKEUDET KOIRANPIDON
VALVONNASSA

KOIRAN TALTEENOTTOON LIITTYVÄT
TOIMENPITEET
Jos koira on 53 tai 54 §:n nojalla otettu
talteen, talteenotosta on viipymättä
ilmoitettava koiran omistajalle, jos tämä on
tiedossa, tai poliisille.
Koiran omistajan, joka haluaa saada talteen
otetun koiransa takaisin, on lunastettava se
kymmenen päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus
koiran talteenotosta hänelle tehtiin. Jollei
koiraa lunasteta sanotun määräajan kuluessa
tai 15 päivän kuluessa siitä, kun talteenottaja
ilmoitti talteenotosta poliisille, talteenottaja
saa koiran omistukseensa. Entisellä
omistajalla on kuitenkin oikeus lunastaa koira
talteenottajalta takaisin niin kauan kuin koira
on tämän hallussa maksamalla 3 momentissa
tarkoitettu lunastusmaksu ja korvaus.
Kun koiran on ottanut talteen muu kuin valtion
viranomainen, koiran omistajan on
suoritettava talteenottajalle riistanhoitomaksun suuruinen lunastusmaksu sekä
korvaus koiran hoitamisesta.
Jos koiran on ottanut talteen valtion
viranomainen, koiran omistajan on
suoritettava korvaus hoitamisesta valtiolle.
Hoitamisesta suoritettavan korvauksen
määrästä säädetään asetuksella.
Ks. MetsästysA 32 §, Ta 51.

Metsästyslaki 10 luku.
Lainvastaisen toiminnan seuraamukset
72 §

METSÄSTYSRIKOS
74 §
METSÄSTYSRIKKOMUS
75 §

METSÄSTYSLAIN SÄÄNNÖSTEN
RIKKOMINEN

Jos 88 §:ssä tarkoitettu henkilö tapaa 51 ja
52 §:n säännösten vastaisesti olevan koiran,
hänellä on oikeus ottaa koira talteen.

55 §
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