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MUOTOVALIO
Amerikankettukoira FI22019/16 Maarounoori Toma
Om. Pasi Kultti Lapua
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Tässä lehdessä:
1. Teemana nuoret harrastajat
- Vuoden nuori ajokoiraharrastaja, Santtu Tytärniemi
- Nuorten ylituomareiden ajatuksia ajokoiraharrastuksesta
nyt ja tulevaisuudessa
- Nuorten Kilpa 2018, Juha Nevalainen
- Junnuketju / Syysaamun kennel / Antti Piikki

2. Digitaalinen tulevaisuus
- ajokoiraharrastuksen digitaalinen tulevaisuus
- omakoira
- tapahtumakalenteri
- jalostustietojärjestelmä
- pentulista
- digitassu
- sähköiset näyttelypalvelut
- koiratietokanta

3. Harrastuksen jatkuvuutta koulutuksilla
- saatesanat
- palkintotuomarikoulutus
- koetoimitsijakoulutus
- ylituomarikoulutus
- kehätoimitsijakoulutus
- ulkomuototuomarikoulutus
- kasvattajakoulutus
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Puheenjohtajan mietteitä koekauden tiivistyessä
Upeita luontopäiviä, järjestöjen yhteistyötä ja digi, digi-korviketta
DIGILEHTI 5-2018

Julkaisutoimikunta on tehnyt hallitukselle esityksen korvata säästösyistä
karsittu lokakuun numero verkkolehdellä. Toki toimikunta tietää, että painettua lehteä tutkimuksen mukaan 75 prosenttia pitää luotettavana. Verkkopohjaiset ovat luotettavuudeltaan heikompia ja sosiaalisen median luotettavuus on alhainen.
Haluamme, että SAJ:n jäsenmaksulle on katetta ja haluamme kokeilumielessä testata digitaalisia mahdollisuuksia ja saada palautetta jäsenistöltämme verkkolehden toimivuudesta. Joulukuun painetussa lehdessä kerrataan
ainakin tärkeimmät asiat verkkolehden sisällöstä. Verkkojulkaisun jatko
vaatii avoimen keskustelun ja
hallinnon päätökset.
Koekausi on päässyt hyvään
vauhtiin. Myönteisimpänä kokemuksena pidän jäniskannan
paranemista ja muunkin pienriistan osalta yllättävän hyvää
tilannetta. Hienoja ulkoilupäiviä
olemme saaneet luonnossa
viettää. Tulostaso on toistaiseksi jäänyt sekä seurojen kokeissa
että arvokisojen kierroksilla
keskinkertaiseksi. Yhtenä tavoitteena tällä julkaisulla on
korostaa nuorten asemaa rotujärjestössä ja kertoa nuorille
tarjotuista mahdollisuuksista
tutustua ajokoiratoimintaan.
Lokakuun lopussa ollaan mukana koululaisten metsäpäivän
järjestelyissä. Tiedämme hyvin,
että nuorissa on tulevaisuus.
Syyskuussa rotujärjestöjen
edustajat olivat koolla Suomen
Kennelliiton järjestöpäivän merkeissä. Ohjelmaltaan avoimen päivän antina pidän pyrkimystä tiivistää rotujärjestöjen yhteistyötä säännöllisen viestinnän, yhteisten tapahtumien ja ehkä taloudellisenkin yhteistyön kautta.
Myös edunvalvonnassa odotetaan tehostamista ja parempaa yhteistyötä.
Kennelliiton toivotaan helpottavan myös hallinnollista työtä yhteiskäytöllisellä aineistolla. Järjestöpäiville toivotaan jatkoa.
Lokakuun alussa ajokoiraväki sai suruviestin entisen toiminnanjohtajan,
puheenjohtajan ja kunniapuheenjohtajan Juhani Kauppisen siirtymisestä
ajasta ikuisuuteen 86 vuoden iässä. Juhani teki pitkän päivätyön ajokoiratoiminnan hyväksi. Hänen kaudellaan SAJ:n toimisto oli aluksi heidän kotonaan Haukiputaalla ja sitten rotujärjestön omassa rivitalohuoneistossa.
Matti Penttisen puheenjohtajakaudella siirryttiin omaan huoneistoon Ouluun Kajaaninkadulle ja Martti Mannersuon puheenjohtajakaudella 20
vuotta sitten SAJ:n nykyisiin tiloihin Uudellekadulle. Kiitollisena muistelemme entistä puheenjohtajaa ja toivomme lähiomaisille voimia surutyöhön.
Tuomo Hänninen
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Vuoden 2018 nuori Ajokoiraharrastaja Santtu Tytärniemi
Olen Santtu Tytärniemi, 14- vuotias nuori Keminmaasta. Perheessämme on ollut syntymästäni asti
suomenajokoiria.
Ensimmäisen ikioman ajokoirani Meripojan Sulon sain ollessani 6-vuotias. Sulon myötä olen tutustunut koetoimintaan ja antoisia ja mieleenpainuvia reissuja onkin yhdessä käyty mm. 2 kertaa
Pohjan lohkossa ja vuonna 2016 Kilvassa.
Viime vuonna minut valittiin vuoden nuoreksi ajokoiraharrastajaksi.
Metsästystutkinnon suoritin kaksi vuotta sitten. Sulon kanssa käyn metsällä, äitini ja isäni matkassa Alapaakkolan metsästysseuran alueella, jonka jäsen itse myös olen.
Ajokoiraharrastus on tullut minulle ikään kuin verenperintönä, sillä ukkini (äitini isä)ja hänen isänsä ovat myös aina kulkeneet ajokoirien kanssa metsällä ja ajokokeissa.
Tällä hetkellä meillä on Sulon lisäksi toinenkin ajokoira Meripojan Manu. Manu on Sulon poika ja
on nyt 3-vuotias. Touhuan mielelläni näiden koirien kanssa sen minkä jalkapalloharrastukseltani
ehdin, joskin jalkapallo vie tällä hetkellä "leijonan osan" vapaa-ajastani.
Mukavaa syksyä ja nautinnollisia hetkiä kaikille ajokoiraharrastuksen parissa!

Terveisin, Santtu
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Junnuketjuun jatkoa Syysaamun kennelistä
Syysaamun kennelin Tapani Pukkila ja Johanna Isaksson kantavat jo toisen kerran kortensa kekoon ajokoiraharrastuksen tulevaisuuden puolesta lahjoittamalla pennun aktiiviselle nuorelle ajokoiraharrastajalle. Ensimmäisen lahjoituksen he tekivät vuonna 2010, jolloin junnuketjuun lähti nyt lahjoitettavan pennun emän Syysaamun Mierkan sisar. Johannan mielestä junnuketju idea on hyvä tapa saada kuihtuvalle
ajokoiraharrastukselle jatkuvuutta. Vapaita pentuja on paljon, ja nuoret voisivat itse olla aktiivisia ja ottaa
rohkeasti yhteyttä kasvattajiin. Johannan toiveet uudelle omistajalle ovat realistiset; Kilvan voittoa ei todeta vaan toivotaan, mutta näyttelyt ja koekäynnyt ovat suotavia jos koiran ulkomuoto ja kyvyt siihen
riittävät. Ajokoiran kanssa harrastettava aika on pitkä ja se vaatii nuorelta omistajalta sitoutuneisuutta ja
viitseliäisyyttä kuljettaa koiraa metsällä viettiään toteuttamassa. Samalla kuitenkin ajokoiran kanssa on
mahdollisuus harrastaa metsästystä pitempään kuin muissa metsästysmuodoissa.

Nuori konkari
Juvalainen 19-vuotias Antti Piikki on harrastanut perheen ajokoirien kanssa lähes koko ikänsä. Koirien
metsäpäivistä on pidetty tarkkaa päiväkirjaa.
Keli, lämpötila, maasto, hakujen ja ajojen kestot on kirjattu tarkasti muistiin. Ajokokeissa
käynti alkoi jo 7 vuoden iässä. Koeharrastus
on mielekästä, jalostustieto karttuu ja toimivalla koiralla on mukavaa käydä kokeissa.
Nuori ikä on aiheuttanut koepaikoilla ihmettelyä, mutta hyvin on vastaan otettu ja tasavertaisesti aina kohdeltu. Koekäyntikertoja on
karttunut jo kymmenien käyntien edestä, milloin isän rinnalla tai ajokokortin saatuaan itsenäisenä koiranohjaajana. Isän ja pojan kimppakoiralla kva Verokkaan Jermulla kilpailtiin
ahkerasti, lähes 60 koekäyntiä, kelistä ja paikasta riippumatta. Antti ja Jermu osallistuivat Nuorten Kilpaan 2015, mutta muissa ajokokeissa ei nuoria
harrastajia ole näkynyt. Palkintotuomarikortin Antti suoritti heti vaaditun 15 vuoden täytyttyä. Palkintotuomaripäiviä on kertynyt jo toista kortillista, joten käsitys hyvästä ja toimivasta ajokoirasta on nuoren
miehen mieliin muotoutunut jo varsin hyvin.

Vaikeita päätöksiä
Ensimmäisen oman ajokoiran Antti hankki kesällä omilla rahoillaan. Pahaksi onneksi pentu mursi reisiluunsa telmiessään täysikasvuisen koiran kanssa. Jatkohoidot olisivat olleet vaativat; kasvavan koiran
luiden kuntoutumisesta ei ollut varmuutta ja tuleva työmaa näytti suurelta ja vaativalta. Pennun hoito
olisi lisäksi vaatinut lähes kokoaikaista valvontaa, johon työssä käyvän nuoren miehen rahkeet eivät
riittäneet.

Isä aloitteen tekijänä
Pian tapahtuneen jälkeen isä Veli-Matti näki ilmoituksen, jossa kerrottiin Syysaamun kennelissä olevan
myynnissä kaksi urospentua yhdistelmästä Alapörkän Panu-Syysaamun Mierka. Siltä istumalta hän otti
puhelun Johannalle kertoen tapahtumista. Johanna lähetti pennuista kuvia ja pian parivaljakko oli matkalla Rovaniemelle pentua katsomaan. Pentu miellytti ja luottamus asioista syntyi puolin ja toisin kasvattajan ja uuden omistajan välille. Asioista sovittiin ja Syysaamun Kaiku lähti pitkälle kotimatkalle EteläSavoon.
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Vastuu kannettava
Kaiku on kotiutunut hyvin ja päässyt jo tutustumaan Juvan Lehtikankaan maastoihin. Ensimmäinen jänisajo vielä odotuttaa itseään, mutta kiirettä ei ole. Antti kertoo Kaikulla olevan mahtavan
luonteen, josta hän esimerkkinä kertoi taannoisen kyläreissun
Mikkeliin kokeneen ajokoiraharrastajan luo. Sisällä kahvittelun
aikana Kaiku makasi rauhallisesti omalla pedillään, vaikka vieraassa paikassa oltiinkin. Pennun ulkomuoto miellyttää myös nuoren
miehen silmää. Pennulla on oma tarha, jossa se viettää aikaansa
omistajan töissä ollessa. Yhteyttä Johannan kanssa on pidetty
säännöllisesti. Antti toivoisi lisää nuoria harrastuksen pariin. Kavereitaan hän on yrittänyt houkutella mukaan, mutta huonolla
menestyksellä. Nuorilla on erilaiset kiinnostuksen kohteet, joista
aikaiset aamu heräämiset ja metsään lähdöt eivät ole suoksikkilistalla. Tulevaisuudessa mies aikoo hankkia metsästyskortin,
vaikka saaliin saanti ei ole tärkeää eikä sitä olla otettu kuin harvoin. Antin mielestä on paljon hienompaa seurata koiran ja jäniksen toimia sekä antaa koiran kehittyä. Tammikuussa odottaa armeijaan lähtö. Isä huolehtii tuolloin Kaikusta ja kimppakoira Ruunajoen Ruutista, mutta onneksi viikonloput ovat vapaat ja silloin pääsee nauttimaan koirien kanssa harrastamisesta. Kaikusta tullaan vielä varmasti kuulemaan jos koiran kyvyt sitä edellyttävät.
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Kysymykset uusille ylituomareille:
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Henri Mutanen, Etelä-Hämäläistynyt Pohjois-Karjalan poika. Ikää on tällä hetkellä mittarissa 29
vuotta. Asustelen tällä hetkellä perheeni kanssa Riihimäellä. Työskentelen Suomen Metsästäjäliitossa koulutuspäällikkönä vastaten liiton koulutus- ja nuorisoasioista. Olen omistanut tähän mennessä seitsemän
suomenajokoiraa yhdessä Santeri Peltosen kanssa, joista neljä on saavuttanut käyttövalion arvon. Kolme
nuorimmaista on sitten petopuolen koiria, joista kaksi on vasta pentuja. Tällä hetkellä muonavahvuudessa
vaikuttaa jäniskoirana oma kasvattimme XX Hila-ajon Ilo ja petopuolta hoitaa Tivakan Tapio, Kivinokan Joiku ja Pinka, joista Joiku asustaa täällä etelässä ja muut kotopuolessa idässä. Ajokoirien lisäksi ruokakuntaan
kuuluu terrieri ja pari ajavalinjaista mäyräkoiraa.

Mikä sai sinut innostumaan ajokoiralla metsästämisestä?
Ajokoiraharrastus on tullut verenperintönä kiitos ukkini Raimo Peltosen, joka on myös ajokokeiden ylituomari ja pitkänlinjan harrastaja. En ole oikeastaan innostunut ajokoirametsästyksestä missään vaiheessa,
vaan se on ollut aina itsestään selvyys ja rinnassa on sykkinyt pikkupojasta lähtien ajokoiramiehen sydän.
Ukilta olen saanut ensimmäisen koirani ja kaikki opit ajokoirametsästyksen saloihin, joita olen sitten päässyt jatkojalostamaan itselleni sopivaksi. Tällä hetkellä kaikkein makeimmalta maistuu kettu- tai ilvesajon
passaaminen talvipäivänä.

Mikä sai sinut innostumaan koetoiminnasta, palkintotuomarin ja myöhemmin ylituomarin pätevyyden suorittamisesta?
Koetoimintaa innostuin mukaan ensimmäisen oman koirani XX Karkon Sannin myötä. Hyvä koira ja kovat
tulokset veivät mukanaan syvälle koetoiminnan syövereihin. Palkintotuomarin (AJOK) pätevyyden hankin
heti, kun aloitimme kilpailemaan. Ylituomariksi opiskelin joitakin vuosia sitten Pohjois-Karjalan ajokoirayhdistyksen suositeltua minua ajokokeiden ylituomarikurssille. Ylituomariksi ryhdyin saadakseni lisää näkemystä ajokoirasta metsästyskoirana ja antaakseni oman panokseni harrastukselle. Ylituomarina pääsee
myös edistämään omaa näkemystään ja ajattelutapaansa. Minulla se on metsästyksen ja koirien metsästyksellisyyden korostaminen. Arvostan kovaintoista ja luontoista, rehellistä, hyvin löytävää ja ajotavaltaan
painostavaa koiraa, joka ajaa lähellä riistaa ja tarjoaa ampumatilanteita.
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Millä keinoin mielestäsi voitaisiin saada nuoria mukaan ajokoiraharrastukseen ja
mahdollisesti myös koetoimintaan?
Itse pääsen tarkastelemaan tätä asiaa paraatipaikalta, koska teen töitä nuorten metsästysharrastuksen
parissa. Usein nuorten puutteesta syytetään nuorten kiinnostuksen puutetta. Metsästys kuitenkin kiinnostaa edelleen nuoria. Yli puolet tutkinnon suorittajista on 10-29 -vuotiaita. En ylipäätään näe tilannetta erityisen huonona ja syytä synkistelyyn. Maailma muuttuu ja harrastuksen on muututtava sen mukana. Nuorille täytyy vaan tarjota entistä enemmän tukea harrastuksen aloittamiseen.
Metsästyksessä kuten kaikessa muussakin muotivirtaukset muuttuvat ja tänä päivänä vaihtoehtoja on paljon enemmän. Vaikka suomenajokoiran rekisteröintimäärät tippuvat, en usko, että ajokoiraharrastukselle
on käymässä huonosti. Harrastajamäärät ja koiramäärät ovat vaan pienemmät, koska ihmisillä on varaa
valita. Jänisjahti ei ole tänä päivänä sitä ”kuuminta hottia”, eikä varsinkaan suomenajokoira kovimmassa
huudossa oleva rotu. Tiestöllä, susilla ja jäniskannoilla on varmasti osa syynsä ajokoirametsästyksen taantumiseen, mutta itse en lähtisi etsimään niistä syytä ajokoiraharrastuksen suosioon.
Mielestäni nuorille tulee tarjota aktiivisesti mahdollisuuksia ja markkinoida ajokoiraa ensisijaisesti metsästyskoirana. Toiminta ja saatu saalis ovat varmasti parempi motivaattori kuin isot tulet, kello ja HK:n sininen. Ajokoira on monipuolinen metsästyskoira ja pystyy tarjoamaan toimintaa. Tämä vaan unohtuu monesti kertoa. Erityisesti monipuolisuus on valttia tänä päivänä. Petojahdit vetävät nuoria puoleensa, jonka
vuoksi ajokoiran toimivuutta niissä hommissa pitäisi tuoda voimakkaammin esille. Leirit ja muut nuorisotapahtumat ovat hyviä paikkoja antaa nuorille sytykkeet. Täytyy muistaa vaan, että juuri metsästystä
aloitteleva ei välttämättä syty jutuista siitä vuonna -72 ajetusta kahdesta täydestä tai uusimmasta sääntöversiosta. Olemme itse paras mainos harrastuksellemme. Koirathan ovat aina hyviä, mutta meidän pitää
osata kertoa se nuorille oikealla tavalla. Täytyy muistaa olla avoin, eikä uusia tuulia ja mielipiteitä pidä
missään nimessä tyrmätä sen takia, että itse on tottunut tekemään toisin.
Täytyy myös muistaa, että nuoret aloittavat tänä päivänä harrastuksen usein entistä heikommilla taustatiedoilla. Siinä vaiheessa nuoret mukaan ottamalla saadaan helposti uusia ajokoiraihmisiä. Kokeet tulee
sitten hyvän koiran ja kannustavan ilmapiirin myötä.

Voisiko koekäyntien laskevalle trendille tehdä jotain?
On varmaan itsestään selvyys, että laskevalla koiramäärällä myös kokeiden määrä laskee. Tietysti pienenevässä koiramäärässä koko koirakannan mahdollisimman laaja osallistuminen olisi hienoa. Uudet harrastajat lienevät se hedelmällisin maaperä koekäyntien lisäämiseksi. On muutama asia, jolla saataisiin mielestäni helpotettua uusien harrastajien mukaan tuloa. Uusia harrastajia kohtaan tulisi olla kannustava. Jos huomataan, että tuolle seuran uuden jäsenen koiralle alkaa kertymään kovasti kaatoja, pitäisi mennä aktiivisesti kannustamaan kokeisiin. Tarjoutua vaikka lähtemään avuksi. Toisekseen kokeiden sisäpiiriin on välillä
äärimmäisen vaikea päästä. Olisi hyvä, jos vaikka kaikkien ajokoirayhdistysten alueilta olisi kerätty
”tuomaripankki”, joka olisi varattu uusille harrastajille. Kaikkein tärkein vaihe on kuitenkin ensimmäiset
koetapahtumat ja niiden ilmapiiri. Lajissamme on mielestäni kaikkein eniten peiliin katsomisen paikka.
Mielestäni liian usein kilpailullisuus, kyräily ja tiukkapipoisuus vallitsevat kokeissa metsästyksellisyyden,
avoimuuden ja leppoisan meiningin sijaan. Tällaiseen ilmapiiriin on monen kovin vaikea asettua. Itselleni
särähtää korvaan mm. metsästyksen ja ampumisen tuomitseminen, mikä voi monen ensikertalaisen mielestä olla käsittämätöntä. Kynnykset matalaksi ja avoimuutta peliin! Metsässä kuuluu olla mukavaa.
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Millaisena näet ajokoeharrastuksen tilanteen omalla alueellasi?
Tähän kysymykseen vastaan kaksijakoisesti. Pohjois-Karjalassa, missä metsästelen vieläkin paljon, ajokoiraharrastus voi hyvin ja paksusti. Sekä jänis, että varsinkin kettupuolelle on tullut uusia harrastajia. Sudet
ovat tietysti oma riesansa, mutta niidenkin kanssa ollaan pärjäilty jotenkuten. Jäniskannat ovat olleet parin vuoden takaisten huippuvuosien jälkeen hieman alhaisemmat, mutta sieltä ne taas nousevat. Pienpetoja taas saisi olla koirien eteen huomattavasti enemmän.
Etelä-Hämeessä olen vielä uusi harrastaja, enkä ole oikein koetouhuihin ehtinyt. Täällä on paljon enemmän metsästettävää, joten ajokoirien suosio ei ole niin suuri, mutta vankka harrastajakunta tuntuu täälläkin olevan. Jäniskannat tuntuvat olevan kohtuulliset ja petoja on suorastaan riemastuttavan paljon. Vaikka tiheä peurakanta ja tieverkosta aiheuttaa paikka paikoin päänvaivaa, on täällä ajokoiraharrastuksen
kehdossakin vielä hyvät mahdollisuudet harrastaa.

Henri Mutanen
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1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Ida Jalkanen 28-vuotias Mikkeliläinen ajokoiraharrastaja. Perheeseen kuuluu aviomieheni lisäksi kaksi suomenajokoiraa, kk italianajokoira ja jämtlanninpystykorva.

2. Mikä sai sinut innostumaan ajokoiralla metsästämisestä?
Ajokoirat ovat olleet osa lapsuuden maisemaani, sillä pappani Paavo Ylönen metsästi ajokoiralla innokkasti kun olin pieni
tyttö. Ajokoiria oli mummolassani ollut jo pitkään, sillä metästys kuului kiinteästi tapaan elää maaseudulla, siinä yhdistyivät harrastus ja ruuan hankkiminen. Pappani kasvatti myös ajokoiria pienimuotoisesti 2000- luvun alkupuoleen saakka.
Kuljin pappani mukana metsästysreissuilla ja ihailin koiran kykyä ajaa pientä ja vikkelää jänistä. Alkuun innostukseni metsästykseen pohjautui enemmän koiran kanssa luonnossa liikkumiseen kuin varsinaiseen metsästykseen. Toki minusta oli
innostavaa seurata koiran ja ihmisen yhteistyötä.

3. Mikä sai sinut innostumaan koetoiminnasta, palkintotuomarin ja myöhemmin
ylituomarin pätevyyden suorittamisesta?
2000-luvun alussa pappani otti ajokoiran narttupennun jonka kouluttaminen ja koeuran alku tempasivat minut kunnolla
mukaan rodun ja koelajin pariin. Kilpailuviettiä minulla on ollut lapsesta saakka ja kun yhteisomistuksessa ollut koira Jamiskan Jasmine kehittyi kelpoajuriksi oli paketti valmis, koetoiminta vei mennessään. Koetoiminnassa minulle tärkeää on
aina ollut koiran jalostusominaisuuksien kehittäminen ja siksi pidän koetoimintaa tärkeänä. Kiinnostuin palkintotuomarin
tehtävistä, sillä halusin päästä näkemään laajalti ajokoirien ominaisuuksia ydintehtävässään. Samalla huomasin, että koetoiminta ei ole ollut vuosikymmeniä samanlaista. Koin, että minulla on jotain annettavaa suomenajokoiralle rotuna ja
koemuodolle lajina, joten olin iloinen kun kiinnostustani ylituomari-koulutukseen kysyttiin. Ajattelin, että haluan vaalia ja
omalta osaltani viedä koiran arvostelua objektiiviseen ominaisuuksien kuvaamisen suuntaan, niin että kokeissa kerätty
jalostustieto palvelisi nimenomaan jalostusta ja ajokoiran säilymistä parhaimpana suomalaisissa oloissa toiminavana
ajokoirana. Kaiken innostuksen ja kiinnostuksen takana ei tietenkään ole ollut vain laji ja koira vaan myös muut harrastajat. Elämään on tullut lukuisia hyviä tyyppejä tämän lajin ja rodun kautta, tapasimme aviomiehenikin kanssa palkintotuomarikurssilla.

4. Millä keinoin mielestäsi voitaisiin saada nuoria mukaan
ajokoiraharrastukseen ja mahdollisesti myös koetoimintaan?
Ehkä juuri ryhmähenki ja yhteisö toimisivat nuorille kannustimena. Tähän maailman aikaan vetonaulana valtaosalle nuoria ei ehkä niinkään toimi yksin koiran kanssa metsissä samoilu vaan yhdessä tekeminen ja oleminen. Monet muut metsästysmuodot ovat enemmän ryhmässä tapahtuvia ja niissä lajeissa nuoria näkyy huomattavasti enemmän. Samaa on
ehkä alkanut näkyä kun ajokoiran profiili petometsästyksessä on noussut viimevuosina. Hyvä, avoin ja innostava ilmapiiri
rodun ympärillä ovat mielestäni avaintekijöitä nuorten mukaan saamiseen.
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5. Voisiko koekäyntien laskevalle trendille tehdä jotain?
Tämä on vaikea kysymys. Koirien menestyminen kokeissa lisäisi varmasti harrastajien kilpailuintoa, mutta suoritukseen
kun emme voi itse vaikuttaa. Tämä asia on monisäikeinen, eikä minulla ole tähän suoraa vastausta. Yhtenä vaihtoehtona
voisi olla kilpailullisuuden lisääminen. Ilmapiirin keventäminen koiran tuomitsemisesta pois voisi myös lisätä koirien
koekäyntejä. Ajoittain, ikävä kyllä, vieläkin koirat tuntuvat saavan leiman otsaansa yksittäisestä kehnommasta suorituksesta ja tällainen ajattelutapa ei varmasti kannusti kokeilemaan uudelleen. Omaa asenneta ja ajattelu kannattaa avartaa
ja muistaa, että koira on elävä olento ja sen suortiukseen vaikuttaa useampi tekijä kuin voimme kuvitellakaan.

6. Millaisena näet ajokoeharrastuksen tilanteen omalla alueellasi?
Tilanne täällä Suur-Savossa on kohtalainen. Uusia ja nuoria harrastajia on koe ja yhdistystoimintaan tullut joitakin, mikä
on ilahduttavaa huomata. Alueellemme on syntynyt nuoria kannustava ilmapiiri kokeneiden harrastajien luomana, jota
arvostan paljon. Tästä esimerkkinä oma ylituomariurani alku ja juokkejohtajan rooli tänä vuonna. Uskon, että tällä kannustuksella ja mentoroinnilla koeharrastuksen tilannetta on mahdollista nostaa tulevaisuudessa.

Iida Jalkanen
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1. Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Ritoluoman Jussi 31v, kolmen lapsen isä Kangasalta. naimisissa ja kahden ajokoiran omistaja.

2. Mikä sai sinut innostumaan ajokoiralla metsästämisestä?
Ajokoirien saloihin aloin perehtymään ystäväni Viidan Jarmon
matkassa. Jarmolla oli tuolloin xx Jussinrinteen Jeppe jonka
ajoista ensimmäiset rusakot pääsi ajoon ampumaan ja pian sen
jälkeen ajokoirakuume olikin jo kriittisen puolella. lääkettä siihen
saikin piakkoin kun sain penikan Jepen astumasta nartusta Hallihunterin Mimmistä. Sillä tiellä ollaan ja jokunen koira on sen
jälkeen omistuksessa ollut. parhaana tähän mennessä xx Tapahan Jalo jonka periksiantamattomuus ja itsenäinen tarvittaessa
laajakin haku on noussut itselle tärkeiksi seikoiksi kun koiria sivusta seurailen. eli Jarmoa saan kiittää että ajokoiramieheksi
päädyin.

3. Mikä sai sinut innostumaan koetoiminnasta, palkintotuomarin ja myöhemmin ylituomarin pätevyyden suorittamisesta?
Tässäkin hyvin sama kaava. Jarmon innoittamana menin tuomarikurssille ja tutustuin samalla metsästysseura
Erä-yöstäjien porukkaan joille ajokoira on sydämen asia. pian he pyysivätkin seuran jäseneksi, ilmeisesti innokkuuteni huomattiin ja sitä kautta harrastus syveni äkkiä kokeiden järjestelypuolelle. ylituomari kurssitukseen
kyselyä tuli muutamastakin suunnasta joten päätin lähteä mukaan.

4. Millä keinoin mielestäsi voitaisiin saada nuoria mukaan ajokoiraharrastukseen ja
mahdollisesti myös koetoimintaan?
Kyllä ainakin omassa tapauksessani ihastuin lajissa heti alkuun kun pääsin seuraamaan erinomaisia koiria, komeaa kuuluvaa ajoa ja riistaa saatiin taanalle. olisiko laadukas koirakanta millä on ilo metsästää ja nuorien sopiva sisäänajo lajiin jokaisen harrastajan toimesta avain nuorten mukaantuloon.

5. Voisiko koekäyntien laskevalle trendille tehdä jotain?
Mielestäni kokeiden vetovoimaa saattaa olla keinotekoisesti hankala kasvattaa. hyvä henki ja rehti toiminta on
varmasti ensisijainen asia. uusia koiranomistajia ohjeistamalla, neuvomalla, kaikki niksit näyttämällä uskon
koetoiminnankin nousevan. uusi harrastaja kun saa hyvän pennun ja riittävästi avointa ohjeistusta koiran
"tekoon ja reenaukseen" varmasti kynnys lähteä kokeisiin madaltuu. onnistumisten kautta jatko on taattu.

6. Millaisena näet ajokoeharrastuksen tilanteen omalla alueellasi?
Pohjois-Hämeen alueella uusia harrastajia on ilahduttavasti näkynyt viime vuosina. nuorempia useampiakin.Piirin kokeessa taisi tänävuonna olla kolmattakymmenettä koiraa joten kyllä täälä vielä kokeita saadaan
läpi vietyä. pyritään kaikki omalla panoksella viemään rotua ja lajia eteenpäin olemassaolevin voimavaroin.
toiset enemmän toiset vähemmän, varmasti kaikkien ponnistelusta on hyötyä ja saamme tulevaisuudessakin
laskea metsään erinomaisia ajokoiria.
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Keski-Suomen Ajokoirayhdistys

Keski-Suomen Ajokoirayhdistys juhli 50-vuotisjuhlavuotta 2017. Yllä olevassa kuvassa yhdistyksen 10 puheenjohtajaa toiminnan alusta 1967 vuoteen 2018. Kuvan lahjoittivat Kauko Hintikka, joka kokosi ja hankki kuvat ja Tuomo Hintikka
ammattitaidollaan hoiti vanhojen kuvien käsittelyn ja ulkoasun.

Yhdistyksen Oikarin toimitalon kokoushuoneen seinällä kuva kertoo pitkältä
ajalta puheenjohtajien tekemästä ajokoirayhdistyksen ja Suomen ajokoiran
eteen tehdystä työstä.
Kauko Hintikka
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OHJELMA
Perjantai 9.11.2018
klo 14:00

Saapuminen majoituspaikkaan Hotelli Hanhi, Kantatie 2, 07800 Lapinjärvi
Koirien kuvaus, papereiden tarkastus, myös tuomareilta. Tämän jälkeen ohjataan majoituspaikkaan. Kah
via tarjolla

klo 17:00

Lähtö keskuspaikkaan Myrskylän Kinolle, bussikuljetus.
Ruokaa tarjolla

klo 18:00

Maasto-oppaat saapuvat

klo 19:00

Lipunnosto
Kilvan avaus
ylituomarin puhuttelu Jari Rajavuori
koirien esittely (kuvat)
maastoarvonnan julkaisu

klo 21:00

Bussi lähtee majoituspaikalle

Lauantai 10.11.2018
klo 5:30

Aamiainen tarjolla Kino, Myrskylä os. Kylänpääntie 3

SEURAAVAT AJAT TARKENTUVAT VIELÄ
klo 19:00
klo 20:00

Bussi lähtee Hotelli Hanhesta Kinolle
Illallinen
ylituomarin päivän katselmus
tervehdykset
sunnuntain maastoarvonnan julkaisu

Bussi kuljettaa illan lopuksi Hotelli Hanheen
Sunnuntai 11.11.2018
klo 5:30

Aamiainen tarjolla Kino, Myrskylä

LOPUT KELLONAJAT TARKENTUVAT MYÖHEMMIN
Tervetuloa!
Osallistumismaksut tulee suorittaa tilille:
Kilpa 2018, FI30 5282 0140 0036 23
Viitteeksi osallistuvan koiran nimi
Osallistumismaksu 110€/koira
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Nuorten Kilpa 2018 Osallistujat:

Halla ja Jonne Peltonen

Kaikuvan Iina ja Aapo Heikura

Meripojan Masa ja Ninni Mustonen

Piernamäen Loikkari ja Heikki Jokinen
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Nuorten Kilpa 2018 Osallistujat:

Ruskametsän Welho ja Veeti Karppinen

Simanansärkan Eka ja Eetu Parviainen

Villen Korven Ninja ja Topi Kähkönen
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Nuorten Kilpa 2018
Nuorten Kilpa järjestettiin 22.09. Nurmeksessa. Kokeen keskuspaikkana toimi Hyvärilän nuorisomatkailukeskus.
Kokeen ylituomarina toimi Timo Hautanen ja sihteerinä Eila Nevalainen, molemmat Nurmeksesta. Toimikunnan
puheenjohtajana Juha Nevalainen, joka vastasi kokeen maastoista, palkintojen hankkimisesta ja järjestelyistä
yleensä.

Osanottajat saapuivat Nurmekseen perjantaina 18.00 mennessä, jolloin he majoittuivat Hyvärilän tiloihin. Koe
aloitettiin klo 19.00 SAJ:n lipunnostolla salkoon metsästystorven soidessa. Avaussanojen jälkeen siirryimme sisätiloihin kuulemaan kokeen kulusta. Tervehdyksen kokeeseen Nurmeksen Kaupungin puolesta toi Paula Timonen,
joka kertoi omasta metsästysharrastuksestaan. SAJ:n tervehdyksen toi Jari Kattelus kertoen Nuorten Kilvan tarkoituksesta uusien nuorien saamiseksi hyvän harrastuksen pariin. Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen puheenjohtaja Raimo Peltonen kehui nuoria, jotka olivat saapuneet kokeeseen rohkeasti välimatkoista huolimatta.
Osanottajat toivat tervehdykset omista kennelpiireistään palkintojen kera. Seuraavaksi suoritettiin koirien esittely, nuoret kertoivat ohjaamastaan koirasta lyhyesti pääasiat. Osanottajissa oli ensikertalaisia sekä jo konkareita
useammalla osanotollaan.
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Ylituomari Timo Hautanen puhuttelussaan kertasi jämäkkään tyyliinsä sääntöjä, eikä kenellekään jäänyt
sanoma epäselväksi, kuulolaitteita ei erikseen tarvitse Timon puhuessa. Maastoarvonta suoritettiin ja ryhmät koottiin aamuksi valmiiksi. Kisajännitys oli aistittavissa reippaissa nuorissa. Saunan jälkeen porukat lähtivät majoitustiloihin nukkumaan.
Lauantaiaamu alkoi 5.00 aamiaisella, joka nautittiin Hyvärilän Kartanohotellissa. Maittavan aamiaisen jälkeen jokainen ryhmä sai maastoeväät hotellista ja suuntasi maastoihin irtilaskun ollessa 6.30.
Ylituomariryhmä Ylä-Karjalan toimittajan kera lähti maastokierrokselle aloittaen Ylikylän Ristivaarasta.
Soitto palkintotuomarille paljasti Alavutelaisen Jonna Peltosen ohjaaman Hallan jo saaneen jäniksen liikkeelle 25 minuutin haun jälkeen, ajon olevan sen verran kaukana, että ryhmä voi mennä maastoon koiraa
häiritsemättä.

Ylituomariryhmä ja Jonna Peltonen
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Hallan ajo kuului selvästi ryhmän saapuessa palkintotuomari Heli Nevalaisen, Jonnan ja kuskina toimivan Johannes Peltosen luo. Ryhmätuomari Kyösti Kostamo oli mennyt lähemmäs maastonosaa, jossa
ajo tapahtui. Ajoon tuli hukka ja ryhmä pääsi näkemään koekoiran innokasta hukkatyöskentelyä. Toimittaja haastatteli Jonna Peltosta hänen harrastuksestaan ja opiskeluista eläintenhoitajaksi.
Viereisestä Männikkölän maastosta tuli puhelu Juhalle pantasuden olevan 3 kilometrin päässä ryhmästä ja suunniteltu toinen erä olisi vielä lähempänä niitä. Lähdimme Männikkölään opastamaan ryhmää
varamaastoon toiselle erälle. Ryhmän saapuessa Kuhmolaisen Aapo Heikuran ohjaama Kaikuvan Iina
oli vielä hakemassa yöjäljellä ensimmäistä jänistä.
Toimittajalla oli aikaa haastatella kisan nuorinta osanottajaa hänen harrastuksestaan. Aapo kertoi reippaasti olleensa 3-vuotiaasta lähtien isän ja ukin mukana ajokoirametsällä. Tällä kertaa kuskina oli ukki
Reijo Heikura. Aapo seurasi tarkasti kuinka Iina setvii yöjäljessä ja uskoo vahvasti ajon löytyvän. Sitten
kuullaan kiivas perslähtö, kun jänis löytyy. Ylä-karjalan toimittaja ei ole kuullut ennen ajon lähtöä,
enempää kuin sanaa perslähtö. Ryhmä selitti hänelle sanan merkityksen. Juha Nevalainen opasti ryhmän, mistä ottaa toinen erä, joka olisi turvallisempi.

Aapo Heikura tositoimissa
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Ylituomari ryhmä lähti seuraavaksi Sastamalaisen Henri Jokisen ohjaaman
Piernamäen Loikkarin maastoon. Puhelinsoitto ryhmätuomari Antero Jehkiselle
paljasti, että eka erä oli ohi ja olivat laskeneet juuri Loikkarin hakemaan toista jänistä.
Ryhmä oli autiotalon pihapiirissä, joka näytti hyvältä irtilasku paikalta. 14-vuotias
Henri kertoi omasta ajokoiraharrastuksestaan ja on jo ikäisekseen kokenut harrastaja.
Henri kertoi nyt olevan liian lämmin keli koiralle ja syksyn ajankohtaan nähden
olikin poikkeuksellisen lämmin 18 asteen tuulinen sää. Säätiedotus ennusti myrskyä
lauantaiksi, mutta ihan myrskyltä vältyttiin.

Koirien tullessa maastosta selvisi useimpien saaneen vain yhden jäniksen liikkeelle.
Viime vuoden voittajalle Meripojan Masalle kävi hassusti, kun heti irtilaskusta osui
hirveen ja ajoi sitä sulkuun asti.
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Ristivaara maastossa ollut Halla oli saanut molemmat jänikset liikkeelle ja ajokin kulkenut kisa
voittoon asti. Tuloksena Ajok. 1 79,38p, joka on vuoden aikaan nähden kova tulos. Jonna Peltonen oli
todella tyytyväinen Hallan toimintaan. Hallan toinen startti ajokokeissa ja toinen ykkönen. Halla sai
omakseen Tracker oy:n lahjoittaman Maxical G1000 Easy- pannan.Toiseksi ajoi Pohjois-Karjalan Enosta Eetu Parviaisen ohjaama Simanansärkän Eka, joka sai Satakunnan lahjoittaman ampumatilanne
pokaalin, ampumatilanteita oli 8 kpl.

Nuorten Kilpaan osallistui 7 ajokoiraa, joka on vähemmän kuin useana aikaisempana vuotena. Onko
syyt todella harrastajien vähyydessä vai eikö Ajokoirayhdistykset arvosta tarpeeksi Nuorten Kilpaa, ei
viitsitä etsiä nuoria tarpeeksi. Vaikka puhutaan, että nuoria pitäisi saada mukaan ajokoiraharrastukseen, vanhat parrat pohjimmiltaan ajattelevat sen olevan ajan haaskausta.
Koe onnistui kaikin puolin hienosti. Hyvärilän nuorisomatkailukeskus sopii hyvin tilojensa puolesta
tällaiseen kokeeseen. Vitsailimmekin koetoimikunnassa, että seuraavaksi järjestetään Kilpa Nurmeksessa. Palkinnonjaon jälkeen lähti hymyileviä nuoria ja ajokoiraharrastajia kotia kohti, kohti uusia
pettymyksiä tai unohtumattomia elämyksiä hienon harrastuksen parissa.
Pääsponsorina Nuorten Kilvassa oli Tracker oy ja muinan sponsoreina Nurmeksen Kaupunki, Sohvin
Valinta Joensuusta, joka lahjoitti osanottajille koiranruoka säkit, Ylä-Karjalan sähkö ja K-Rauta Naumanen.

Juha Nevalainen
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Nuorten Kilpa 2018 tulokset:

1.Halla FI37932/15

79,38 ohj. Peltonen Jonna, Etelä-pohjanmaa, Alavus.

-ajotaito pokaali, 6,75
2. Simanansärkän Eka 60,17p, ohj. Parviainen Eetu, Pohjois-Karjala, Eno
-ampumatilanne pokaali, 8 kpl
3. Ruskametsän Velho 44,29p, ohj. Karppinen Veeti, Keski-Suomi, Jyväskylä
4. Villen Korven Ninja 39,75p, ohj. Kähkönen Topi, Lappi, Tervola
-haukku pokaali, 9
5. Kaikuvan Iina

27,08p, ohj. Heikura Aapo, Kainuu, Kuhmo

6. Piernamäen Loikkari 19,54p, ohj. Jokinen Henri, Satakunta, Sastamala
7. Meripojan Masa suljettu (hirvi), ohj. Mustonen Ninni, Pohjois-Karjala, Ilomantsi
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Ajokoiraseinäkalenteri
2019
Ajokoirajärjestön ensi vuoden seinäkalenteri
on tekeillä. Kalenteria myydään puhelinmyyntinä, joten tilaus on helppo tehdä puhelimessa. Kalenterit toimitetaan ennen joulua.
Edellisen kerran kalenteri toteutettiin vuonna 2014 samaan tapaan ja sen jälkeen seinäkalenteria on kyselty joka vuosi.
Tartu tilaisuuteen, kun puhelin pirahtaa!

Sähköpostitiedustelut:
toimisto@ajokoirajarjesto.fi
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Ajokoiraharrastuksen digitaalinen tulevaisuus
Ajokoiraharrastus on muuttanut muotoaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Enää ei koira jää päivän päätteeksi metsään isännän ja emännän tietämättömiin. Kuka vielä uskaltaa laskea koiransa maastoon ilman paikannuslaitetta?
Paikannuslaite mahdollistaa koiran reaaliaikaisen seurannan myös koetilanteessa, jossa tuomareilla on mahdollisuus seurata koeteltavan koiran työskentelyä omalta laitteeltaan. Kuulumattomiin mennyttä ajoa voi merkata
paikannuslaitteelta kuullun ajohaukun perusteella eikä tuomarihukkaa synny. Arvokoekoirien live-seurannat yleistyvät. Harrastajat ympäri maan voi
seurata koirien työskentelyä ja jännittää oman suosikkinsa onnistumista.
Koetallennusohjelman tulosseuranta mahdollistaa kokeiden haku- ja ajominuuttiseurannan. Koetulokset kirjataan sähköiseen tallennusohjelmaan,
joka laskee koiran saamat pisteet ja päivän päätteeksi tulokset lähetetään
ohjelman kautta pöytäkirjantarkastajille. Tarkastuksen jälkeen koirakohtainen pöytäkirja on koiratietokannassa kokeen keskiarvopisteineen ja tuomaritietoineen kaikkien nähtävillä.
Koiranäyttelyjen sähköinen tulostallennus kertoo koirien laatuarvostelun ja
kilpailuluokkasijoitukset heti niiden tapahduttua. Sosiaalinen media välittää reaaliaikaiset tiedot eri tapahtumista; tuloksineen, kuvineen ja tunnelmineen. Nykyaikaiset ja helppokäyttöiset sähköiset palvelut mahdollistavat koiriin liittyvien asioiden hoidon ympäri vuorokauden.
Kennelliiton omakoira-palvelu on siirtynyt ”luuriin” ja mobiili-palvelun sähköinen jäsenkortti mm. pätevyyksien kertojana syrjäyttää pian perinteiset
korttimuodot. Kokeet ja näyttelyt anotaan ja niihin ilmoittaudutaan sähköisesti, joissakin näyttelyissä perinteisen paperi-ilmoittautumislomakkeen
vastaanotosta peritään jo lisämaksua. Koiratietokannan ja jalostustietojärjestelmän monipuoliset jalostustiedot ovat syrjäyttäneet perinteisen vuosikirjan ja erilaiset tilastot. Koira-asiat ovat helposti käytettävissä, nopeasti
saatavilla, ja aina mukana vain muutaman napin painalluksen päässä.

30

Kennelliiton Omakoira-palvelu
Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelussa teet kätevästi, helposti ja nopeasti muutokset Kennelliiton jäsentietoihisi ja voit tilata erilaisia Kennelliiton palveluja. Saat esimerkiksi pentuerekisteröinnistä ja joistakin
muista palveluista alennusta tekemällä tilauksen sähköisesti Omakoiran kautta. Lisäksi saat tulostettua
vakuutusarvolaskelman Omakoira-palvelusta ilmaiseksi. Terveyslausunnot ja omistajatodistukset voit tulostaa palvelusta aina tarvittaessa. Kennelliitolle maksetut maksut säilyvät Omakoira-palvelussa ja kuitin
voit tulostaa jälkeenpäin milloin tahansa sitä tarvitset.

Omien ja koirien tietojen käsittely
Omakoira-palvelussa voit:
→ päivittää omia yhteystietojasi
→ tarkastella omia pätevyyksiäsi ja luottamustehtäviäsi
→ muuttaa Koiramme-lehden tilausvaihtoehtoja ja
→ allekirjoittaa kasvattajasitoumuksen.

Koiriesi kohdalla voit:
→ tarkastella omistamiesi koirien tietoja
→ tehdä omistajailmoituksia ja -muutoksia
→ tulostaa vakuutusarvolaskelman
→ luovuttaa koiran jalostusoikeuden
→ tilata rekisteritodistuksen jäljennöksen
→ tilata sähköisen lähetteen terveystutkimuksiin
→ tehdä sähköisen pentueilmoituksen ja lisätä halutessasi pennut pentulistalle
→ tehdä sähköisen valionarvohakemuksen
→ hakea kennelnimeä
→ ilmoittaa koiran kuolleeksi
→ tehdä reksiteröimättömän/sekarotuisen koiran omistajatodistushakemuksen (fixkoirat)
→ tehdä tuontikoiran rekisteröinnin

Rekisteröityminen
Omakoira-jäsenpalvelu on Kennelliiton jäsenen henkilökohtainen palvelu, jossa on nähtävissä vain omat
tiedot. Jäsenet rekisteröityvät Omakoira-palveluun kerran jäsennumerolla ja omilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Henkilöllisyys käydään tarkastamassa pankin sivuilla ja siltä palataan Omakoirapalveluun. Syntymäaika on pakollinen tieto, koska se auttaa erottamaan saman nimiset henkilöt toisistaan.

31

Rekisteröitymisen jälkeen sähköpostiisi lähetetään automaattisesti salasana, jolla kirjaudutaan palveluun.
Salasanan voit muuttaa palvelussa haluamaksesi. Käyttäjätunnus on Kennelliiton jäsennumerosi.

Omistajailmoitus ja -muutos
Omistajailmoituksen voit tehdä heti rekisteröitymisen jälkeen. Omakoira-palvelussa tehtävään omistajailmoitukseen tai -muutokseen tarvitset valtuutusavaimen. Valtuutusavain on tulostunut rekisteritodistuksen
omistajailmoitusosaan ja se löytyy myös omistajatodistuksesta. Valtuutusavain on kertakäyttöinen ja se
vaihtuu, kun omistaja vaihtuu. Jos hallussasi ei ole valtuutusavainta, voit tehdä omistajailmoituksen vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena.

Usean omistajan omistajailmoitus tai -muutos
Jos koirallesi tulee useampia omistajia, voi ensimmäinen omistaja valita Omakoirapalvelussa lukumäärän,
kuinka monta omistajaa koiralle tulee. Jokainen omistaja tekee omistajailmoituksen omalta osaltaan Omakoira-sivuillaan, käyttäen samaa valtuutusavainta kuin ensimmäinenkin omistaja käytti. Jos kaikki omistajat
eivät ole Kennelliiton jäseniä, tulee omistajailmoitus tehdä heidän osaltaan kirjallisesti. Omistajamuutoksessa syötetään aikaisemman omistajan valtuutusavain tai aikaisempien omistajien valtuutusavaimet. Mikäli
joku uusista omistajista ei ole Omakoira-palvelun käyttäjä, tehdään omistajamuutos hänen osaltaan kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella. Ilmoituksessa tulisi näkyä koiran nimi ja reksiterinumero, uuden omistajan nimi, osoitetieto ja allekirjoitus sekä lisäksi muiden omistajien nimet on mainittava.

Omakoira-mobiilisovellus
Kennelliito on julkaissut jäsenilleen Omakoiramobiilisovelluksen. Sovelluksesta löytyvät omien koirien
rekisteri- ja tunnistetiedot ja sinne voi ladata koiran kuvan
ja lempinimen. Sovelluksen kautta voi tilata lähetteen koiran terveystutkimukseen ja maksaa avoinna olevia maksuja. Sovellus toimii myös Kennelliiton jäsenkorttina ja sen
kautta näkee kerralla tuomari- ja toimitsijapätevyytensä.
Omakoira-mobiilisovelluksessa voit:
→ todentaa Kennelliiton jäsenyytesi jäsenkortilla ja lisätä
siihen kuvasi
→ nähdä koiriesi tiedot (myös kuolleiden)
→ lisätä koirillesi kutsumanimet ja kuvat
→ lisätä itsellesi muistiin koirasi vakuutusnumeron
→ merkitä koirasi kuolintiedot
→ tilata koirallesi terveyslähetteen ja maksaa sen verkko- tai mobiilimaksuna
→ käyttää sovellusta mahdollisen tuomari- ja toimitsijapätevyyden todentamiseen
sovelluksessa olevilla sähköisillä korteilla.
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Sähköinen tuomari- ja toimitsijakortti
Huhtikuussa käyttöön otetussa Omakoiran mobiilisovelluksessa näkyvät
tuomari- ja toimitsijakortit ovat virallisia, eli ne vastaavat täysin perinteistä korttia. Mobiilisovelluksen kortilla voi todentaa pätevyytensä
näyttelyissä ja kokeissa Suomessa.
Mobiilisovelluksen kortti on aina ajan tasalla, sillä tiedot henkilön pätevyydestä ja Kennelliiton jäsenyydestä päivittyvät sovellukseen Kennelliiton järjestelmistä. Jos tiedot pätevyydestä eivät näy sovelluksessa, kannattaa ottaa yhteyttä kortin myöntäneeseen tahoon, eli joko Kennelliittoon tai omaan kennelpiiriin.

Uusia ominaisuuksia tulossa lisää
Omakoira-mobiilipalvelua kehitetään koko ajan. Jatkossa sovellukseen tulee näkyviin koirien rokotustiedot, kun käyttäjä antaa luvan tietojen siirtämiseen eläinlääkäriasemalta. Omistaja voi tarkastaa koiriensa
rokotusten voimassaolon ja saa mobiililaitteelleen viestin kun rokotukset ovat vanhenemassa. Sovelluksen
kautta voidaan jatkossa lähettää ilmoituksia ja tiedotteita koiranomistajille ja kasvattajille. Uusi koiranomistaja voi tehdä koiransa omistajailmoituksen. Käyttäjä voi jatkossa tehdä sovelluksen kautta hyväksynnät, jotka nyt vaativat erikseen Omakoiran nettiversioon kirjautumista. Lisäksi työn alla on ominaisuus,
joka helpottaa kadonneen koiran löytämistä. Mobiilisovelluksen on tarkoitus tuoda käyttäjilleen tietoa
lähialueen kadonneista koirista ja edistää näin kadonneen koiran palautumista nopeammin omistajilleen.

Omakoira-mobiilisovelluksen käyttöönotto
Sovelluksen voi ladata käyttöön AppStore`sta tai Google Play`sta. Tunnuksina toimivat tutut Omakoirapalvelun tunnuksesi. Jos et ole aiemmin käyttänyt Omakoira-palvelua eikä sinulla ole tunnuksia, tilaa tunnukset rekisteröitymällä palveluun osoitteessa www.omakoira.fi

Omakoira-palvelu yhdistyksille
Jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä
Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Yhteystiedot ja luottamustehtävät kannattaa päivittää heti, kun
niissä tapahtuu muutoksia. Lisäksi yhdistykset voivat ilmoittaa edellisen vuoden jäsenmäärän Omakoirapalvelussa. Kokeiden ja näyttelyjen anominen tapahtuu myös Omakoira-palvelun kautta. Yhdistysten puheenjohtajat, sihteerit, ylläpitäjät ja tapahtumien ylläpitäjät pääsevät tekemään sähköisiä anomuksia.

Omakoira-palvelussa yhdistykset voivat muiden muassa
→ ylläpitää luottamushenkilöitä reaaliajassa
→ ilmoittaa vuosittaisen jäsenmäärän
→ päivittää yhdistyksen tietoja
→ rotujärjestöt voivat ilmoittaa kerran vuodessa rotujensa perusarvot vakuutusarvolaskelmia varten
→ anoa kokeita, kursseja ja näyttelyitä.
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Kennelliiton tapahtumakalenteri on koiraharrastajan kätevä työkalu, josta löytyvät kaikkien kokeiden, näyttelyiden ja kurssien olennaiset tiedot. Kaikille avoin tapahtumakalenteri kertoo nopeasti esimerkiksi tapahtuman
paikan, ajan, järjestäjän ja ilmoittautumisajan.

Tapahtumakalenterissa voit tehdä räätälöityjä hakuja Tapahtumakalenterista voit hakea juuri haluamaasi tapahtumaa. Voit valita haetko näyttelyä, koetta vai kurssia ja millä aikavälillä. Voit myös valita minkä kennelpiirin tai yhdistyksen järjestämä tapahtuma on sekä mahdollisen roturyhmän tai rodun sekä näyttelytyypin. Voit
tarkastella tietoja joko kalenterimuodossa tai listausmuodossa. Listausmuodossa voit vielä valita, haluatko
nähdä kaikki tiedot vai ainoastaan suppeat tiedot tapahtumasta.
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Kennelliiton jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva ainutlaatuinen tietovarasto, josta voi myös suorittaa monipuolisia hakuja koirien tiedoista. Jalostustietojärjestelmästä löydät sekä yksittäisten koirien tietoja että rotujen terveys- ja jalostustilastoja.

Koiran omat sivut
Koiran omalla sivulla voit tarkastella sen sukutaulua, sukusiitosastetta, terveys-, näyttely- ja koetuloksia, jalostusindeksejä
sekä sisarusten ja mahdollisten jälkeläisten tietoja. Voit vertailla kuinka sukusiitosaste muuttuu, kun se lasketaan erilaisilla
sukupolvimäärillä. Jo edesmenneistä koirista näet kuolinpäivämäärän ja -syyn, jos koiran omistaja on antanut nämä tiedot
käytettäväksi jalostustietojärjestelmässä. Koiran omalla sivulla näkyvät myös sen jälkeläiset sekä tilastot jälkeläisten virallisista terveystutkimustuloksista. Käyttäjäkohtaisista asetuksista voit itse määrittää, mitä tietoja koirista kunkin rodun kohdalla listauksissa ja sukutauluissa näytetään. Löydät nämä asetukset sivun yläreunan linkkilistasta: Muut rotukohtaiset:
Asetukset

Rotukohtaisia tilastoja terveydestä, luonteesta ja kokeista
Rotukohtaisissa tilastoissa ovat rodun terveys-, jalostus- ja tulostilastot. Saat vuosittaiset tilastot näkyviin haluamaltasi
aikaväliltä vuodesta 1988 lähtien, ja voit esimerkiksi tarkastella, onko jalostuksessa tapahtunut edistymistä eli onko terveiden koirien osuus lisääntynyt vuosien kuluessa. Terveystilastoissa ovat mukana kaikki rodulle virallisesti tallennettavat
tutkimustulokset sekä kuolinsyytilasto. Jalostustilastoista näet rodun vuosittaiset rekisteröintimäärät, pentuekoot, isien ja
emien lukumäärät ja keskimääräiset iät, sekä vuosittaisia ja sukupolvittaisia populaation jalostuspohjaa ja perinnöllistä
vaihtelua kuvaavia lukuja. Jalostustilastoista saat myös listattua suosituimmat jalostuskoirat jälkeläismäärineen ja jälkeläistilastoineen. Jälkeläistilastoista näet esimerkiksi koiran tutkittujen jälkeläisten osuuden sekä kuinka suuri osuus tutkituista
on ollut terveitä. Tulostilastot sisältävät luonnetestien sekä MH-luonnekuvausten, erilaisten koirakokeiden ja agilityn tulokset Valmiiden tilastojen lisäksi voit käyttää laajempaa hakua, jossa voit asettaa erilaisia hakukriteerejä koirien syntymäajan, sukupuolen, jälkeläismäärän, terveys- ja koetulosten sekä BLUP-indeksin suhteen.

Jalostustietojärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen
Kennelliiton jalostustietojärjestelmä on avoimuutensa ja laajuutensa vuoksi ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Myös
muissa Pohjoismaissa koirien tiedot on tallennettu laajoihin tietokantoihin, mutta ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa tietokannat ovat avoimesti kenen tahansa selailtavissa. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä tietoja on myös kerätty mahdollisimman käyttökelpoisiin ja havainnollistaviin tilastoihin, joista saat paljon tietoa eri rotujen perinnöllisestä monimuotoisuudesta ja terveydestä.
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Pentulista
Kennelliiton pentulistan sivuilta voi tarkastella pentueita, joiden kasvattajat ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja ovat ilmoittaneet pentueensa sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Pentulistan sivuilta pentua etsivä pääsee tarkastelemaan roduittain myytävänä olevia pentuja. Pentueiden kohdalla pääsee tutkimaan
rotujärjestöjen sivuja, pentujen vanhempien tietoja sekä rotumääritelmiä.
Pentulistan sivuilta voi roduittain katsoa, kuinka monta rodun pentua välityksessä on ja mikä on pentujen hinta. Sivuilla näkyvät kasvattajan nimi ja postitoimipaikka. Kasvattajan kennelnimi toimii linkkinä pentuekohtaiseen listaukseen. Heti kun pennulle merkitään omistaja, se poistuu pentulistan sivuilta. Pentuekohtaisissa tiedoissa näytetään
tiedot kasvattajasta, tietoja rodusta, perustiedot pentujen isästä ja emästä, tiedot pennuista sekä niiden sukutaulun
kuusi sukupolvea. Lisäksi palvelusta voi tarkastella pentujen isän ja emän terveystiedot, koetulokset sekä näyttelytulokset. Palvelu näyttää myös pentueen isän ja emän aiemmat pentueet ja niiden terveys- ja muut tulokset.

Kasvattaja voi lisätä pentuja pentulistalle
Vain kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat voivat laittaa pentueen Kennelliiton pentulistalle. Järjestelmä toimii sähköisesti, joten vain OmaKoirapalvelun kautta ilmoitetut pennut näkyvät listalla – paperiversiona lähetetyt pentueilmoitukset sen sijaan eivät. Pennut näkyvät listalla, kun niiden nimet ja sukupuolet ovat tallennettuina.
Pennut poistuvat listalta, kun pennun omistaja tekee omistajailmoituksen tai pentueilmoitukseen merkittyyn poistumispäivään mennessä. Pennut ovat listalla oletuksena kolme kuukautta, mutta kasvattaja voi muuttaa päivän maksimissaan kuuden kuukauden päähän. Kasvattaja voi myös itse poistaa pentuja listalta Omakoira-palvelun kautta.
Rotujärjestö tai rotuyhdistys voi halutessaan puoltaa pentulistalle lisättyjä pentueita. Yhdistyksen pentulistavastaavalle lähtee sähköposti-ilmoitus uusista pentueista ja hän voi käydä Omakoira-palvelussa (kohdasta Rotu - Pentulista)
puoltamassa pentuetta. Tieto menee Kennelliiton pentulistalle näkyviin.
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Sähköinen oppimisalusta Digitassu asteittain käyttöön
Digitassu - oppimisportaali on Kennelliiton uusi sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa eri kurssien sisällön oppimista
ja suorittamista verkossa.Se on uudenlainen työkalu kurssimateriaalien työstämiseen ja verkko-opiskeluun.
Oppimisalusta tulee jatkossa olemaan tärkeä työväline muun muassa kennelpiirien aluekouluttajille. Alusta oli jo käytössä
vuoden 2017 ulkomuototuomarikurssilla. Alustalle voidaan jatkossa tuottaa kurssimateriaalia myös esimerkiksi koirakasvattajiksi aikoville ja materiaalia uuden koiran omistajille.

Näyttelypalvelut
Koiranäyttelyn paperityöt ovat siirtyneet sähköiseen muotoon. Näyttelyt anotaan yhdistysten Omakoira-palvelun
kautta yhdistyksen toimihenkilön toimesta. Kennelpiirin puollon ja Kennelliiton hyväksymisen jälkeen näyttelytoimikunta
kilpailuttaa eri koiranäyttelypalvelujen tarjoajat. Kennelliitto
hyväksyy sähköisen työsarkailmoituksen ja tuomarihallintaan
syötetyt tuomaritiedot, jonka jälkeen näyttelyn nettisivut ilmoittautumis- ja tuomaritietoineen ovat valmiit avattaviksi.
Ilmoittautumismaksu nousee näyttelyn lähestyessä Ilmoittautumisaika on usein porrastettu siten, että Matti-Myöhäsen
ilmoittautumismaksu voi olla jopa kaksinkertainen AinoAikaisen maksuun verrattuna. Koiran omistaja täyttää koiran
ja omat tietonsa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ohjelmasta on
helppo lähettää aikataulukirjeet sähköisessä muodossa koiran
omistajille. Myös näyttelyluettelon luonti tapahtuu ohjelman kautta, ja luettelotiedot lähetetään sähköisesti toimikunnan
valitsemalle painotalolle.

Tulokset reaaliajassa
Näyttelypäivän tulostallennus ja -seuranta on reaaliajassa kaikkien kiinnostuneiden ulottuvilla. Lisäksi tallennusohjelma määrää kehän kulkua, kertoo kilpailuluokkiin päässeet koirat ja sertien saajat. Kansainvälisissä näyttelyissä suurena apuna on ohjelman tiedot ulkolaisista valiokoirista, joiden Suomeen muotovalioituminen on muuten hankala selvittää. Uutena ominaisuutena on sähköinen arvostelu, joka mahdollistaa kirjallisen arvostelun reaaliaikaisen julkaisun.
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Erikoisnäyttely-toimikunnat koekäyttäjinä
Kuluneen vuoden aikana erikoisnäyttelyjen järjestäjät saivat muutaman kympin maksusta käyttöönsä Showlinkin näyttelypalveluohjelman. Ohjelma oli helppokäyttöinen ja toimiva. Toimikunta saattoi ajantasaisesti seurata kunkin rodun ilmoittautumistilannetta ja tarvittaessa kohdentaa mainontaa tietyille ryhmille. Aikataulukirjeiden lähetys ja luettelon
luonti onnistui muutamalla napin painalluksella.

Showlink-mobiilisovellus
Kuopiossa 3.-5. elokuuta järjestetyssä Sawo Show’ssa kokeiltiin uutta Showlinkmobiilisovellusta. Siinä yhdistyvät sähköinen näyttelyluettelo ja siihen nivottu reaaliaikainen tulospalvelu. Kokeilu sai paljon hyvää palautetta, ja viikonlopun aikana sovelluksen oli ladannut puhelimeensa noin 4000 käyttäjää. Käytössä oli sovelluksen testiversio, ja palvelua kehitetään koko ajan.

Käyttäjäpalautetta kerättiin verkossa ja paikan päällä
Viikonlopun aikana tuli paljon hyvää palautetta, niin kiitosta ja kehuja kuin myös monta hyvää kehitys- ja korjausideaakin. Käyttäjät olivat pääosin erittäin tyytyväisiä palveluun ja antoivat sille hyviä arvosanoja sovelluskaupassa. Tulokset
kehistä päivittyvät palveluun sitä mukaa kun kehätoimitsijat päivittivät tietoja verkkoon. Tulosten esitystapaa pidettiin
erittäin selkeänä ja sovellusta muutenkin helppokäyttöisenä. Käytettävyysasioista tuli jonkin verran palautetta. Sovellukseen tuodaan testiversiosta puuttuneet junior handler- ja kasvattajaryhmätulokset. Seuraavaan versioon tuodaan myös
kehäkartat, näyttelyn ohjelma ja muut lisätiedot. Kieliversiot jäävät odottamaan sitä, että sovellus saa lopullisempaa
muotoaan, jotta käännöstyötä ei tarvitse tehdä moneen kertaan. Käyttäjäpalautteen keruun ohella kokeilussa seurattiin
myös tietokantapalvelimen kuormitusta.

Sähköinen luettelo painetun luettelon rinnalle
Koska palvelu oli koekäytössä, tiedotettiin siitä vain Sawo Show’n näytteilleasetttajille ja yleisölle. Palvelu voidaan ottaa
laajemmin käyttöön heti, kun lopullinen testaus on suoritettu. Palvelua on mahdollista hyödyntää kaikissa niissä näyttelyissä, joissa on käytössä Showlinkin näyttelypalvelut. Näyttelytoimikunta voi edelleen itse päättää, haluavatko he
näyttelyynsä reaaliaikaisen tulospalvelun kehistä, sähköisen arvostelun ja Showlink-mobiilisovelluksen.
Showlink-mobiiilisovelluksen voi ladata käyttöön Apple Store’sta tai Google Play’sta.
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Koiratietokanta
Metsästyskoiraharrastajien sähköinen tietopankki, Koiratietokanta, kertoo koiran jalostustiedot monipuolisesti
ja kattavasti. Tietokantaan on tallennettu koiran suku-, jälkeläis- ja käyttöindeksitietoja jopa 1960-luvulla syntyneisiin koiriin saakka. Koe ja näyttelytulostiedot ulottuvat 1990-luvun alussa syntyneille koirille. Koiran kuvan
voi halutessaan ladata koiran omalle sivulle. Koiran jalostusta suunnittelevan on helppo selata tietoja ja tarvittaessa tehdä tarkentavia hakuja eri yhdistelmiä suunnitellessaan.
Reaaliaikaiset koetiedot
Koiratietokantaa uudistetaan ja sinne tallennettuja tietoja monipuolistetaan vuosi vuodelta. Koekalenteri on
helposti nähtävillä. Koehaun voi tehdä paikan, päivämäärän tai kennelpiirin perusteella. Koetallennusohjelman
lähes reaaliaikainen minuuttiseuranta mahdollistaa koekoirien suoritusten seuraamisen. Ajokoetulokset ovat
koirakohtaisine pöytäkirjoineen ja tuomaritietoineen lähes reaalikaikaisesti nähtävillä. Lisäksi tietokanta laskee
kunkin kokeen pistekeskiarvon koirakohtaista pöytäkirjaa avatessa. Tarkoituksena on indikoida kokeen tasoa ja
sitä kautta olosuhteiden vaikutusta tuloksiin. Rajapinta Suomen Kennelliiton tietokantaan on avattu viime kaudella, jolloin koetulokset siirtyivät reaaliaikaisesti jalostustietojärjestelmään koiran tietoihin.
Näyttelyarvostelut nähtävillä
Koiratietokantaan on tallennettu viime vuosina koirien saamat kirjalliset näyttelyarvostelut. Ajokoirien näyttelytietoihin on lisäksi lisätty näkyviin korkeus, luonne ja suhtautuminen sen mukaan mitä on viime vuosina kirjattu
ylös. Vanhemmissa tuloksissa näitä tietoja ei ole mukana.
Jalostustietoa eri kriteereillä
Ajokoirien tietokantaan on lisätty monia erimuotoisia hakuja laajoin rajauksin. Perinteiset tilastot ovat helposti
katsottavissa laajojen hakurajausten ansiosta. Sanottakoon, että matadoriurosten käyttö näkyy urosten jälkeläistilastojen koiramäärissä voimakkaasti. Hakuja voi tehdä myös mm. käyttöindeksien, valioarvojen ja useiden
muiden eri arvojen perusteella. Kannattaa kokeilla!
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3. Harrastuksen jatkuvuutta koulutuksilla
Kouluttautuminen turvaa harrastuksen tulevaisuutta
Ajokoiraharrastus on myös muuta kuin koiran kanssa metsässä oloa. Harrastuksen jatkuvuus
tarvitsee jalostustiedon keräystä. Koiriemme jalostustiedon kartuttamiseksi tarvitsemme kokeita ja näyttelyitä, jotka molemmat tarvitsevat koulutetut toimijansa.
Ajokoiraharrastuksen jatkuvuuden eräs haaste onkin uusien aktiivisten toimijoiden saaminen

ikääntyvien toimijoiden tilalle turvaamaan harrastuksemme tulevaisuutta.
Ajokokeissa punnitaan koiran käyttöominaisuudet. Jokaisessa koetoimikunnassa tulee olla
pätevöity kyseisen koemuodon koetoimitsija kokeen valmistelutehtävissä sekä osaltaan varmistamassa kokeen kulkua ja onnistumista. Koemaastoissa koiraa arvostelee kaksi tehtäväänsä koulutettua palkintotuomaria. Kokeen sääntöjen mukaisesta toteutuksesta vastaa ylituomari, joka samalla valvoo palkintotuomarien työskentelyä ja yhtenäistää koirien saamaa arvostelua.
Koiranäyttelyissä arvioidaan koiran rodunomaisuus. Näyttelytoimikunnassa tulee olla pätevöi-

ty kehätomitsija, joka osaltaan vastaa näyttelyn asianmukaisesta järjestämisestä ja ulkomuototuomarien kutsumisesta. Tehtäväänsä koulutetut ulkomuototuomarit antavat näytteille
asetetusta koirasta rotumääritelmään vertaavan arvostelun.
Jalostuksen turvaamiseksi tarvitsemme vastuullisia ja koiran jalostukseen perehtyneitä kasvattajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kasvatustyössään kullekkin rodulle annettuja
erityismääräyksiä. Kaikki tämä tarvitsee lukuisia määriä koulutuspäiviä niin harrastajilta kuin
kouluttajilta. Kouluttatutuminen kannattaa. Se lisää tieto-taitoa ja tuo harrastamiseen uutta
sisältöä. Tietoa eri koulutusten ajankohdista saat kattavimmin Kennelliiton Tapahtumakalenterista.
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Palkintotuomarikoulutus AJOK/KEAJ/BEAJ
Palkintotuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeet
Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita sekä arvostelutuomareita ja pyrkiä yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomareita kehityksen tasalla.

Palkintotuomarille asetettavat vaatimukset
→ hänen on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
→ omattava luontaisia taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen tehtävään
→ ryhmätuomarin on oltava täysi-ikäinen 18 vuotta täyttänyt henkilö ja palkintotuomarin vähintään 15-vuotias
→palkintotuomarina voi tarvittaessa toimia myös palkintotuomarikurssin suorittanut harjoittelija, ellei kyseisen kokeen järjestämissääntö toisin määrää

→ oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista ao. koemuodon rotujen käyttöön metsästyksessä
→ lisäksi hänen on täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
→ suoritettava hyväksytysti virallinen koetuomarikurssi siihen sisältyvine harjoitusarvosteluineen ja loppukuulusteluineen
→ suoritettava hyväksytysti vähintään kahta koetta koskeva ja kahdelle ylituomarille suoritettu käytännön harjoittelu koetuomarikokelaana kurssin jälkeen
→ täytettävä Kennelliiton kulloinkin asettamat jäsenyysvaatimukset
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Koulutus
→ kursseja saavat järjestää kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset, rotujärjestöt sekä
liitot ja niiden jäsenyhdistykset
→ useassa kennelpiirissä koulutuksia järjestetään non-stop periaatteella sekä
joinakin ennalta määrättyinä päivinä

Kurssien ohjelma ja koulutus
→ kursseille osallistujien velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin, jota

saa järjestäjiltä
→ ajokokeen palkintotuomarikurssin teoreettinen osan pituus on vähintään 6 tuntia
→ kurssin yhteydessä on suoritettava lisäksi käytännön harjoittelua ainakin yhden
koepäivän aikana
→ käytännön harjoittelu saadaan suorittaa myös kokeen yhteydessä kurssin johtajan
valvonnassa, mutta samassa kokeessa ei vielä saa suorittaa kokelasharjoittelua
→ teoreettisen osan päätteeksi on järjestettävä kirjallinen ja suullinen
loppukuulustelu

→ kurssin hyväksytysti suorittaneelle annetaan siitä todistus
→ hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kokeiden
yhteydessä ohjeissa määritellyn määrän kokelasharjoitteluja vähintään kahden
ylituomarin hyväksymänä
→ näissä kokelasharjoitteluissa on koiraa pystyttävä arvostelemaan kaikkien
oleellisten ominaisuuksien / suoritusten osalta.

Tuomareiden pätevöinti

→ anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua
kokelaskorttia
→ anomuksen tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot ratkaisua varten
→ arvostelu- tai palkintotuomarikortin 15 vuotta täyttäneelle jäsenyhdistyksensä
jäsenelle myöntää kennelpiiri
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Koetoimitsija koulutus
Koetoimitsija1 -kurssilla opitaan koetoimitsijan perustaidot. Kurssilla perehdytään
kokeen järjestämiseen A:sta Ö:hön, eli miten koe anotaan, mitä asioita pitää ottaa
huomioon, mitä käytännön toimia pitää tehdä ja mitä koepäivänä tulee tehdä, jotta
koirien tulokset saadaan asianmukaisesti kirjoihin ja kansiin.
Koetoimitsija1-kursseja järjestävät kennelpiirit. Alkavista kursseista kerrotaan
kennelpiirien verkkosivuilla ja Koiramme-lehdessä sekä Kennelliiton
tapahtumakalenterissa.
Koetoimitsijakurssille kannattaa hakeutua, jos on harrastanut jotain tiettyä koemuotoa
ja on kiinnostunut kehittämään omaa osaamistaan ja harrastusta. Kurssille hakevan on
oltava Kennelliiton jäsen.
Koetoimitsija1- kurssilla kurssin suorittanut voi hakeutua lajikohtaiselle
Koetoimitsija2- kurssille, jonka suorittanut saa koetoimitsijan pätevyyden.
Kennelpiiri myöntää koulutuksen suorittaneelle pätevyyden, jolloin hän saa
kerrallaan viisi vuotta voimassaolevan koetoimitsija pätevyyden.

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.
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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.

Koulutukseen hakeutuminen
→ kirjallisesti tai koulutuksen järjestäjän ilmoittamalla tavalla

Koulutuksen toteuttaminen
Koulutus on jaettu kahteen osaan jotka suoritetaan järjestyksessä:

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.
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Pätevöinti
→ osallistujan on suoritettava molemmat jaksot hyväksytysti pätevöityäkseen
→ kennelpiiri myöntää koetoimitsijakortin ja pitää 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
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Ylituomarikoulutus
Kokeen ylituomari on oman koelajinsa asiantuntija ja auktoriteetti. Hänen näkemystään koiran työskentelystä
arvostetaan ja sitä hyödynnetään muun muassa yksilön perittyjen käyttöominaisuuksien arviointiin jalostuksessa.
Ylituomari on Kennelliiton arvostettu luottamushenkilö. Ylituomarikurssille kannattaa hakeutua, jos on kokenut
oman koemuotonsa harrastaja ja kiinnostunut kehittämään koemuotoaan. Ylituomarikurssille hakeutuvalla on
oltava koetoimitsijapätevyys ja hänen on oltava Kennelliiton jäsen. Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa
kurssille, ja siihen tarvitaan myös hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu kahdesta
osasta, peruskoulutuksesta ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta. Ylituomarikursseja järjestävät kennelpiirit. Tietoa alkavista kursseista saa kennelpiireistä ja Koiramme-lehdestä sekä Kennelliiton tapahtumakalenterista.
Koulutus noudattaa lohkojakoa siten, että vuosittain järjestetään vähintään neljä kurssia.

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomarikoulutus, osa 1
Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset
→ oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
→ omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
→ oltava arvostettu ja kokenut koe- ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin
→ on toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana
→ pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä
→ on suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen
→ täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset
→ täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

Puollon hakeminen
→ kokelas hankkii Kennelpiirin sihteeriltä Esitys ylituomarikoulutukseen -kortin
→ kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti
→ kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi
→ kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton
(Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa rotujärjestöltä
→ kortti ja CV lähetetään Kennelpiirin sihteerille
→ kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään
→ piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä
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Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
→ puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen koulutuksen järjestäjälle
→ ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää
→ esitys ylituomarikoulutukseen -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin ennen
määräajan umpeutumista koulutuksen järjestäjälle

Muuta
→ Ylituomari 1- koulutuksen suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on hakeuduttava ylituomari 2 kurssille

Ylituomarikoulutus, osa 2
→ läpäistyään ylituomarikoulutus 1 -osan hakeutuu kokelas erikoistumiskoulutuksen 2-osaan
→ erikoiskoulutuksen järjestävät rotujärjestöt ja lajiliitot oman koulutusohjelmansa mukaisesti
→ koulutuksen hoitavat rotujärjestöjen oman koemuodon ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti

Lausunto ylituomarikokelaan Harjoitus- ja koearvosteluista
→ kokelas esittää toivomuksen kennelpiirin hallitukselle kenelle ylituomarille hän suorittaa harjoitusarvostelunsa
→ harjoitus- ja koearvostelujen lukumäärän määrää rotujärjestö

Pätevöinti
→ käytyään koulutukset, anomuksen pätevöittämisestään tekee kokelas itse
→ anomuksena käytetään Esitys ylituomarikoulutukseen -korttia, johon hankitaan
rotujärjestön tai rotuliiton lausunto, rotujärjestöt tai lajiliitot lähettävät kortin suoraan Kennelliittoon
→ henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta
→ ylituomarilla on oltava voimassa oleva mahdollinen ko. koemuodon palkintotuomarikortti ja arvosteluoikeus.

Ylituomareiden jatkokoulutus
→ ylituomarin tulee osallistua lajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta
→ hänen on toimittava tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistuttava kokeisiin kilpailijana vähintään kerran kahden vuoden aikana
→ kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen sääntöjen
mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä
→ ylituomariluetteloita ylläpitää Kennelliitto
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Kasvattajakoulutus
Kasvattajan peruskurssi
Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on lisätä yleistä koiratietoutta. Kurssi on avoin kaikille, mutta pakollinen kennelnimen saamiseksi. Kurssille voivat osallistua viimeistään kurssivuonna 15 vuotta täyttävät ja sitä
vanhemmat.
Kurssin tavoite
→ yleisen koiratietouden lisääminen mm. koiran terveydestä, perinnöllisyydestä sekä jalostuksen perusteista
→ perustiedon jakaminen aloittelevalle koirankasvattajalle
→ koirankasvatukseen liittyvän tiedon antaminen myös
urosten omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille
→ kennelnimen anomisen mahdollistaminen
→ valmiuksien antaminen kasvattajan jatkokurssille osallistumiseen

Kurssiohjelman painopisteet
→ koiran luonne, rakenne ja terveys sekä näiden merkitys
kasvatuksessa
→ perinnöllisyyden perusteet ja merkitys kasvatustoiminnassa
→ synnytys ja pentueen hoito
→ kasvatukseen liittyvät säännöt ja määräykset

Ilmoittautuminen
Kursseista ilmoitetaan Koiramme-lehdessä ja kennelpiirien nettisivuilla, sekä Kennelliiton tapahtumakalenterissa. Kurssin toteutuksesta vastaa kennelpiirin aluekouluttaja. Osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli osallistujamäärä on rajoitettu.

Lisätietoa kurssista
Osallistujille toimitetaan sähköpostitse kurssiaikataulu noin viikkoa ennen tapahtumaa. Kurssimateriaali on
ladattavissa ja tulostettavissa Kennelliiton nettisivuilla. Jos haluat, voit tilata valmiiksi tulostetun materiaalin
Showlinkin verkkokaupasta. Kasvattajan käsikirja jaetaan osallistujille kurssipaikalla. Kasvattajan peruskurssilla on lopputentti, jonka läpäisseille lähetetään kurssitodistus. Jos kurssitodistus on kadonnut, kysy ensin
sen piirin aluekouluttajalta todistusta, missä olet alkuperäisen kurssin käynyt. Jos kurssin käymisestä on
aikaa yli vuosi, ota yhteyttä suoraan Kennelliittoon.
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Kasvattajan jatkokurssi
Kasvattajan jatkokurssille voi osallistua suoritettuaan kasvattajan peruskurssin hyväksytysti. Parhaimman hyödyn
kurssista saa, jos osallistujalla on jo kokemusta koirien kasvatukseen liittyvistä asioista. Kasvattajan jatkokurssi on
pääsyvaatimus ulkomuototuomarikoulutukseen pyrkiville.

Kasvattajan jatkokurssin tavoite
→ lisätä koirankasvatuksen vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta
→ syventää kasvattajan tietämystä perinnöllisyydestä ja jalostuksen periaatteista
→ perehdyttää kasvattaja koiran luonteen arviointiin ja tuoda esille sen merkitystä koiranjalostuksessa
→ antaa tietoa kennelin perustamiseen liittyvistä asioista
→ tuoda esille koiranjalostuksen ajankohtaisia aiheita
→ kurssin suorittaminen on yksi ulkomuototuomarikurssille pääsyn edellytyksistä

Kurssiohjelman painopisteet
→ eläinsuojelulaki
→ kennelin perustaminen, kirjanpito ja arvonlisävero
→ kennelin toiminnan suunnittelu
→ koiran jalostus ja koiran luonne jalostuksessa
→ jalostuksen tavoiteohjelma
Jatkokurssille voi osallistua suoritettuaan kasvattajan peruskurssin hyväksytysti.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tehtävä, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen.
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Ajatuksia kehätoimitsijakoulutuksesta
Lukijalle
Minua pyydettiin kertomaan ajatuksiani kehätoimitsijakoulutuksesta. Otin tehtävän ilomielin vastaan,
sillä aihe on todellakin lähellä sydäntäni.
Artikkeli ei pyri olemaan kaikenkattava vaan tarkoitus on antaa lukijalle jonkinlainen mielikuva sekä kehätoimitsijakoulutuksesta että hieman myös siitä, mitä työ saattaa pitää sisällään.
Haluan kuitenkin muistuttaa lukijaa, että puhun vain omasta kokemuksestani ja omasta puolestani sen
pohjalta, että olen kurssin itsekin aikanani käynyt ja olen ollut näyttelyohjaajana laatimassa ja järjestämässä sekä kehätoimitsijakursseja että kielikursseja.
Lisäksi olen kollegoiden (Leenaliisa Kangaslampi ja Maarit Nordström) kanssa kirjoittanut Kehätoimitsijan
käsikirjan, joka nykyään on saatavissa myös nettiversiona. Kirja on käsittääkseni edelleen alansa ainoa
yleisesti julkaistu oppi- ja käsikirja. Sen englanninkielistä käännöstä löytyy tietojeni mukaan ainakin viidestä maasta - olkoonkin että useimmissa vain yksittäiskappaleina.
Erja Kaartinen
Kehätoimitsija, näyttelyohjaaja, Uudenmaan kennelpiiri ry

Mikä tai kuka on kehätoimitsija
Koiranäyttelysäännöissä sanotaan, että ”jokaisessa kehässä on oltava vähintään yksi kehätoimitsijoiden
pätevöimisohjeen mukaisesti pätevöity kehätoimitsija”. Yksi pätevöity kehätoimitsija siis riittää, mutta
tavallisesti kehässä työskentelee kehän toimintaa pyörittävä toimitsija ja ulkomuototuomarin arvosteluja
kirjoittava kehätoimitsija. Parhaimmillaan työskentely kehässä on tuomarin ja kehätoimitsijoiden saumatonta yhteistyötä näytteilleasettajien ja yleisön hyväksi. Ulkomuototuomari on luonnollisesti ”pomo”,
mutta ilman kehätoimitsijoita ei hän voisi omaa osuuttaan toteuttaa. Kehän keskipisteessä on aina koira
ja sen hyvinvointi.

Millainen on hyvä kehätoimitsija
Hyvä kehätoimitsija on ennen kaikkea asiakaspalvelija. Hän on sitoutunut kuhunkin työtehtäväänsä ja
haluaa käyttää vapaa-aikaansa palvellakseen näytteilleasettajia, yleisöä ja itse asiassa koko näyttelyväkeä
parhaalla mahdollisella tavalla. Hän hoitaa työnsä tehokkaasti, kohteliaasti, vähäeleisesti mutta iloisesti
ja muita kunnioittaen. Hyvän kehätoimitsijan tulee ajatella, että hän saa olla avuksi muille.
Kehätoimitsija pitää huolta siitä, että kehässä kaikki tapahtuu koiranäyttelysääntöjen mukaisesti annetussa aikataulussa. Hän on myös yhteistyökykyinen ja hyvällä tavalla jämäkkä ja osaa pitää hankalatkin
tilanteet hallinnassa. Huumorintajuakin tarvitaan, joskin koiranäyttelyiden joskus kovastikin tunteita nostattavissa käänteissä on oltava melkoisen varma, että huumori myös huumoriksi ymmärretään.
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Hyvällä kehätoimitsijalla on myös tilannetajua, toivon mukaan erinomainen ihmissilmä ja lehmän hermot.
Kuka hakeutuu kehätoimitsijaksi
Yllä mainitut ominaisuudet antavat jonkinlaista kuvaa siitä, millaisia vaatimuksia kehätoimitsijuudelle
asetetaan. Ne myös kuvaavat sitä, että kysymyksessä ei ole ihan joka pojan tai tytön homma. Kehätyö
on parhaimmillaan huippuhauskan päivän viettoa samanhenkisten ihmisten kesken. Glamouria siinä
ei juurikaan ole ja 100 koiran kehän jälkeen tuulessa ja tuiskussa vietetty päivä tuntuu taatusti luissa
ja ytimissä, vaikka olisi kuinka hyväkuntoinen. Pahimmillaan kehässä on kiukutteleva tuomari, tumpelo kollega ja näytteilleasettajatkin pyrkivät päällepäsmäröimään ja ilkeilemään. Näistäkin kehäpäivistä
on selvittävä kunnialla, jos mielii uralla jatkaa.
Kehätoimitsijaksi hakeutuu usein pitkän linjan näyttelyssäkävijöitä, jotka haluavat laajentaa harrastustaan ”tiskin toiselle puolelle”. Joskus oman koiran näyttelyttäminen ei vain enää innosta, mutta
näyttelyharrastuksen jatkaminen jollakin tasolla kiinnostaa. Joku saattaa ryhtyä alalle oman rotuyhdistyksen lievästi tai kovasti painostamana: näyttelyiden anomisprosessissa tarvitaan kehätoimitsijan
pätevyyttä. Olenpa ollut kurssilla, jossa kurssilainen kertoi tulleensa opiskelemaan, ”kun äite käski”.
Iso osa ilmoittaa tietysti syyksi rakkauden koiraan. Tässä puhumme itsestäänselvyydestä, sillä kuten
alussa jo mainitsin, kaiken keskipisteessä on koira ja pitää olla koira. Kuitenkin kehätoimitsijan tapauksessa kannattaisi ennemmin puhua rakkaudesta koirien omistajiin, sillä kuten sanottu, ihmisluonnon
kanssa kehätoimitsija joutuu työssään tekemisiin — niin hyvässä kuin pahassa.
Kun pitää koirista ja vieraista kielistä, voi kehätoimitsijuus antaa todella paljon — ja kokemuksesta
voin sanoa, että homma vie täydellisesti mukanaan!
Oman lukunsa muodostavat ihmiset, joiden päämääränä on ulkomuototuomarin ura. Tulevan tuomarin on työskenneltävä pätevöitynä kehätoimitsijana tietty määrä työskentelykertoja, ennen kuin hän
voi hakeutua ulkomuototuomarikurssille. Nykyään tuolle kurssille hakeutuu monia sellaisiakin, jotka
ovat häthätää suorittaneet kehätoimitsijakurssin, suorittaneet kovalla kiireellä kurssiin liittyvät harjoittelut (vähintään 5 kertaa) ja sitten samalla vauhdilla työskennelleet vaaditut kerrat pätevöityneinä
kehätoimitsijoita. Kyllähän tämä on mahdollista, kun näyttelyitä on vallankin kesäaikaan ruuhkaksi
asti, mutta uskon, että reippaasti pidempi ura kehätoimitsijana olisi tuomaroinninkin kannalta hedelmällistä. Mutta kukapa nykyajan ihminen jaksaa mitään kovin kauan odottaa: kaikki mulle heti.
Yksi parhaista kehätoimitsijuuden puolista on se, että porukkaamme mahtuu niin taustoiltaan, ammateiltaan kuin mentaliteeteiltaan erilaisia ihmisiä: samaa hommaa pakertavat —ja samalla päiväraha+matkakulut-korvauksella — niin yliopistoprofessorit, lääkärit, maisterit, juristit kuin vähemmilläkin
koulutuksella pärjäävät kanssaihmiset. Jokainen hoitaa tittelistä riippumatta hommansa yhtä hyvin
tai huonosti. Pääsääntöisesti erinomaisesti, sillä niin kiitettyjä suomalaiset kehätoimitsija kansainvälisestikin ovat.
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Miten kehätoimitsijaksi tullaan
Kehätoimitsijaksi pyrkivän tulee olla Kennelliiton jäsen. Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla
iältään vähintään16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä.
Harjoittelut vastaanottaa kehässä kehätoimitsijakollega, jolta toivoisi edes hieman pedagogista silmää ja ymmärrystä siitä, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Kehätoimitsijan työ on pitkälti rutiinien hallitsemista ja työn oppii
vain tekemällä ja tekemällä uudelleen ja uudelleen. Ja myös erehtyminen on sallittua kuten myös inhimilliset virheet. Ihmisiä olemme kaikki!

Kehätoimitsijakurssi
Kun ajatus kehätoimitsijaksi ryhtymisestä on syntynyt, kokelas ryhtyy etsimään itselleen sopivaa kehätoimitsijakurssia.
Kennelpiirit järjestävät kursseja hieman vaihtelevin välein. Uudellamaalla kurssi on perinteisesti pidetty joka toinen vuosi. Kurssille voi tietysti hakeutua oman kennelpiirinsä ulkopuolellekin, joskin etusija on kunkin kennelpiirin
omilla kurssilaisilla. Tosin nyttemmin, kun kurssit eivät ole olleet entisaikojen menestystarinoita, uskon, että kaikki
ovat päässeet haluamilleen kursseille.
Kurssit ovat maksullisia: tänä vuonna olen nähnyt hintojen vaihtelevan 50-70 euron välillä. Maksuun sisältyy yleensä kurssimateriaali, loppukoe ja todistus kurssin suorittamisesta. Samoin maksulla saa vaikkapa aamu- ja päiväkahvit voileipineen ja pullineen. Serviisi riippuu kennelpiiristä, sillä kennelpiirien näyttelyohjaajat ovat velvollisia kursseja järjestämään ja paljon riippuu järjestäjien mielikuvituksesta ja siitä, mitä itse kukakin haluaa asian eteen tehdä. Vaihtelua varmasti on!
Kehätoimitsijakurssit ovat useimmiten viikonlopun eli kahden päivän mittaisia, mutta olen käsittänyt, että myös
arki-iltoina toteutettavia kursseja pidetään.
Kurssin sisältö määräytyy pitkälti sen mukaan, mitä kehätoimitsija työssään tarvitsee. Koska kehätoimitsija on
myös näyttelyssä Kennelliiton edustaja, kurssin sisältöön kuuluu osuus Kennelliiton organisaatiosta. Siinä saa
ikäänkuin työnantaja äänensä sääntömääräisesti kuuluviin. Käytännön työssä organisaation osasten tuntemisesta
ei ole juurikaan hyötyä.
Ison osan kurssin sisällöstä on vanhan tavan mukaan vienyt koiranäyttelysääntöihin perehtyminen. Tämä on tietysti itsestäänselvää: kehätoimitsijan on osattava säännöt, jos ei nyt unissaankin, mutta lähestulkoon. Ainakin on pystyttävä muistamaan, mistä sääntöjen kohdasta voi tarvittaessa löytää apua, vaikkakin työn tiimellyksessä jää harvoin aikaa sääntöjä selata.
Tärkeä osa kurssia on myös kehätoimitsijan etiikan ja moraalin sisäistäminen. Puhutaan siitä, mitä velvollisuuksia
työ tuo mukanaan. Muistutetaan vaikkapa siitä, millainen on ammattimainen ote työhön: kehätoimitsija on Kennelliiton valtuuttama asiantuntija, joka huolehtii siitä, että asiat sujuvat ”by the book”.
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Mitä huomaamattomampi kehätoimitsija on, sen paremmin työ yleensä sujuu: voi kuvitella itsensä vaikkapa hovimestariksi, jonka silmältä ei mikään välty, mutta itseään hän ei tuo esille. Pääosan esittäjillä pitää olla 4 jalkaa ja
seuraavaksi tärkein hahmo tottelee titteliä tuomari. Eivätkä kehätoimitsijat tärkeydessä paljon jälkeen jää: ovathan
saadut korvauksetkin ja mm. sääntöjen mukaiset kehätarjoilut samat kuin tuomareilla. Kehä aloitetaan ja viedään
loppuun yhteistyössä. Joskus kemiat eivät aivan kohtaa, mutta silti yhteistyötä on pystyttävä tekemään.

Kursseilla voidaan myös harjoitella käytännön tilanteita. Voidaan ottaa esiin erilaisia tapauksia ja suunnitella niihin
ratkaisuja. Arvostelujen saneluharjoitukset ovat olleet suosittuja, vaikka hiljaisuuden vallitessa sanellut tekstit eivät
anna lähellekään todellista kuvaa kehän olosuhteista. Sisätiloissa saattaa olla kummallinen kaiku tai paljon kovaakin
melua aiheuttavia elementtejä. Ulkona tuuli vie yllättävän helposti tuomarin puheen mennessään, jos hän kääntää
sopivasti päätään. Sitten on tuomareita, joiden sanelutahti vetää vertoja pikakiväärille. Joillakin taas on luonnostaan niin hiljainen ääni, että sen kuuleminen on jo sinällään työn takana. Yleensä tällaisista asioista voidaan sopia ja
löytää yhteinen sävel, mutta valitettavasti ei aina. Arvannette, kumpi osapuoli joustaa...

Kurssin suorittamiseksi pidetään loppukoe, joka on lähinnä muodollisuus. Kurssilaiset ovat hyvin heterogeenista
väkeä ja saatavat olla käytännössä erinomaisia kehätoimitsijoita, jotka eivät vain ole ”koetyyppejä”. Kokeessa vastaaminenkin on taitolaji. Uudellamaalla laadin viimeisimmän loppukokeen sillä ajatuksella, että kun vastaukset tuloksineen palautetaan, ne toimivat yhteisen keskustelun pohjana, jolloin voidaan paneutua niihin kohtiin, joissa
kokelailla on mahdollisesti ollut ongelmia tai jotka muuten vain herättävät huolta tai kiinnostusta. Mitä lähempänä
kurssilaisten tarpeita ja omia kysymyksiä pelataan, sen paremmin oppi menee perille. Kovin ulkokohtaiset ja teoreettiset kysymykset tai spekuloinnit johtavat näin käytännönläheisessä työssä lähinnä turhautumiseen. Kokelaille
on annettava oikeita työkaluja käytännön tilanteista selviämiseen. Tapoja on monia ja jokainen kurssin pitäjä
käyttäköön itselleen luontevinta tapaa. Pedagoginen vapaus vallitsee!
Kannattaa myös muistaa, että perinteinen luentotyyppinen opetus ei ole vanhanaikaista, jos luennoija on karismaattinen tyyppi: hyvää luennoitsijaa jaksaa kyllä kuunnella!

Seuraavassa taulukossa on vuoden 2015 kehätoimitsijakurssin ohjelma sellaisena kuin se myös toteutettiin. Se käynee esimerkiksi mahdollisesta kurssin sisällöstä.
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KURSSIOHJELMA

Lauantai

Ohjelma

Esimerkkejä aiheista

Klo 9

Ilmoittautuminen alkaa

Klo 10

Kurssin avaus ja esittäytyminen

Klo 10:15

Kurssin tavoitteet ja Kennelliiton
organisaatio (hyvin) lyhyesti

Klo 11

Nämä asiat minun kehätoimitsijana
Koiranäyttelysäännöt
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä pitää ehdottomasti tietää.
Milloin pitää pyytää apua?
näyttelyiden järjestämisohjeet
Valionarvosäännöt lyhyesti

Miksi haluan kehätoimitsijaksi?

Lounastauko noin klo 12:30 – 13
Klo 13

Kehän kulku näyttelyn aikana
Kirjoittavan ja pyörittävän roolit

Eläinlääkärintodistukset, sanelut,
muistiinpanot esim. sijoituksista,
malleja muistiinpanoista, erilaisia
arvosteluja, pientä kielikylpyjuttua
omatoimisesti tehtäväksi

Iltapäiväkahvi noin klo 15
Klo 15:30

Kehän lomakkeet, lipukkeet ja mitat

Miten täytän lakanan, tuloslapun,
aggressiivisen koiran ilmoituksen,
rodusta toiseen siirtolomakkeen, ja
kehän pakolliset lippulaput?

Sunnuntai
Klo 8.30

Ilmoittautuminen alkaa

Klo 9

Lyhyt aamunavaus

Klo 9:15

Kerrataan kehätoimitsijan kannalta
keskeisiä näyttelysääntöjä

Klo 10

Kehätoimitsija asiakaspalvelijana ja
Kennelliiton edustajana
(työn etiikka ja moraali eli kehätoimitsijan
kultaiset säännöt)
Lounastauko noin klo 11 - 11:30

Klo 11:30

Kehätoimitsijan velvollisuudet ja
valtuudet kehässä

Mitä kehässä pitää, voi ja saa
tehdä.

Klo 12:30

Kehätyön ongelmakohtia ja keinoja niistä
selviytymiseen

Keskustelua arkipäivän kehätyöstä

Klo 14

Loppukoe

Apuneuvot sallittu

Iltapäiväkahvi noin klo 15

Aikaa kokeen korjaamiselle

Klo 15:30

Kokeen palautus ja ajatuksia
tulevaisuutta silmällä pitäen

Miten saan harjoittelupaikkoja ja
kehätöitä?
Miten laskutan työstäni?
Mikä on harrastuksen
seurantalomake?

Klo 16:30

Todistusten jako ja kurssin päättäminen
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Kurssi ei vielä tee kehätoimitsijaa…
On muistettava, että kehätoimitsijakurssin käyminen ei vielä tee kenestäkään kehätoimitsijaa.
Vasta tekemällä työtä ihmisestä tulee kehätoimitsija tai sitten ei. Harmittavan pieni osa kurssin
käyneistä loppujen lopuksi ryhtyy kehätoimitsijaksi, sillä kuten jo mainitsin: homma ei sovi ollenkaan kaikille. Toisaalta on hyvä, että työstä putoavat pois ne, joilta se ei luonnistu, mutta
toisaalta on sääli, että paljon koulutusta menee hukkaan.

Kyseessä on kuitenkin harrastus, jota kukin tekee tai on tekemättä mieltymystensä tai elämäntilanteensa mukaan.

Pätevöidyn kehätoimitsijan pätevyys ei kuitenkaan ole ikuista, sillä kehätoimitsija on velvoitettu osallistumaan silloin tällöin järjestettäviin jatkokoulutuksiin. Jatkokoulutuksiin osallistuminen Uudellamaalla on mielestäni ollut kiitettävää. Viimeksi ne, joille ei mikään tarjotuista
ajankohdista sopinut, pystyivät ”suorittamaan” jatkokoulutuksen netissä. He saivat henkilökohtaisen palautteen osaamisestaan. Taso oli kirjavaa, mutta tässäkin pätee se, ettei kirjaviisaus
asu meissä kaikissa ja silti voimme itse työssä menestyä hyvin.
Lisäksi kehätoimitsijan on työskenneltävä pari kertaa vuodessa virallisissa näyttelyissä kehätoimitsijana tai muuten tarpeeksi vastuullisessa roolissa näyttelyn järjestämisessä.
Tuskin tarvitsee mainita, että näyttelysäännöt täydentävine ohjeineen on hyvä kerrata vaikkapa ennen jokaista työskentelykertaa. Lisäksi on pidettävä itsensä ajan tasalla kaikista koiranäyttelyihin liittyvistä asioista. Muuten putoaa auttamatta kelkasta ja työ taatusti kärsii!

Lopuksi
Olen pohtinut myös, mitä tulevaisuuden kehätoimitsijakurssit voisivat pitää sisällään. Liitän alle
nähtäväksi kehätoimitsijakurssin alustavan hahmotelman, jonka viime vuonna ajankulukseni
suunnittelin — toteutuupa kuvitellun kaltainen kurssi tai ei. Ja niille, jotka ehkä kiinnostuivat
kehätoimitsijan urasta: näkemisiin näyttelyissä ja kivoja kehiä kaikille!
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Kehätoimitsijakurssin runkoehdotelma
OSA 1

OSA 2

OSA 3

Sisältö

Sisältö

Sisältö

Kennelliiton organisaatio
Näyttelysäännöt
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden
järjestämisohjeet
kehätoimitsija osana näyttelyn kokonaisuutta
kehätoimitsijuus polkuna
muihin koiratouhuihin
pyrkijän toiveita ja ajatuksia
lähiopetusosan toteuttamisesta ja toteuttamiseksi

tutustuminen ja kurssin esit- kurssikoe
tely
lähiopetuksen rungon ja työtapojen esittely
palaute ja keskustelua sähköisestä testistä
------------------------------------kehätoimitsijan fyysiset ja
henkiset ominaisuudet
kehätoimitsijan etiikka ja
moraali
------------------------------------näyttelypäivään valmistautuminen etukäteen
saapuminen näyttelyyn ja
ilmoittautuminen
kehäpariin tutustuminen ja
yhteinen työpäivän suunnittelu
tuomarin vastaanottaminen
ja toiminnoista sopiminen
hänen kanssaan
------------------------------------kehän kulku
kehätoimitsijan valtuudet
kehän kulun hankalat kohdat
ratkaisumalleja, esimerkkejä
vinkkejä käytännön työhön
------------------------------------kehän lomakkeet
matkalasku
kirjanpito omista kehätöistä;
erityisesti silloin, kun kehätoimitsijuudella pyritään
johonkin (esim. ulkomuototuomarius)
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Toteutus
kurssille pyrkijät opiskelevat
ennen kurssille tuloa mainitut kokonaisuudet itsenäisesti ja osoittavat perustietonsa sähköisen testin avulla

Huomattavaa
etukäteen tehdään "alta pois"
turhaa aikaa vievät asiat
kuten Kennelliiton
organisaatio, jonka
tuntemisesta ei ole mitään
hyötyä kehätyössä (aiheen
käsittelyn ymmärtäisi, jos
sillä pyrittäisiin hankkimaan
jäseniä, mutta ei muuten;
vanhanaikaista!)
sääntöjen yms. tunteminen
etukäteen säästää myös
aikaa ja antaa pohjaa lähiopiskeluun
kokelaiden toiveiden avulla voi
säädellä kurssin sisällön
painopisteitä

Toteutus
lähiopetusta, jossa on läsnäolopakko
osan kesto 1-2 päivää
Työtapoja:
lähtökohtana "learning by
doing"
parityöskentelyä > ajatukset
jaetaan muille
pienryhmätyöskentelyä > ajatukset jaetaan muille
keskusteluja, joiden avulla pyritään löytämään todellisia
ratkaisuja ongelmiin
luento-opetusta tietoiskumaiseen tapaan pohjaksi kurssilaisten itse tekemälle työlle
kehän kirjanpitovinkeistä jne.
myös "käteen jäävää" materiaalia
"roolileikkejä"

Huomattavaa

Toteutus
Vaihtoehto 1:
suoritetaan kurssipaikalla kirjallisesti kurssin päätteeksi
apuneuvojen käyttö sallittu
Vaihtoehto 2:
suoritetaan sähköisellä lomakkeella kurssin jälkeen tietyn ajan sisällä
suorittamatta jättäminen tulkitaan kurssin keskeyttämiseksi
Vaihtoehto 3:
suoritetaan sähköisellä lomakkeella ensimmäisen harjoittelun jälkeen
suorittamatta jättäminen tulkitaan kurssin keskeyttämiseksi

Huomattavaa

mitä enemmän kurssilaiset itse kurssikokeen suorittaminen
tekevät omaa kurssiaan,
viiveellä/pienen käytännön
sitä paremmin oppi menee
kokemuksen jälkeen voisi
perille ja tuntuu "omalta"
ehkä tuoda paremmin esiin
työtapojen valintaan ja niiden
ne kokelaat, joilla on todellivaihteluun on kiinnitettävä
nen motivaatio kehätoimitsihuomiota
jan työhön
lähiopiskeluaikaa ei näin
myöskään "tuhrautuisi" kokeen tekoon ja tarkastukseen
kokeen voisi myös laatia vaativammaksi: enemmän pohdintaa ja myös enemmän
yksityiskohtia sisältävämmäksi
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Kehätoimitsija on asiakaspalvelija, joka

Tuomari on kehän pomo, jolloin kehätoimitsija

- auttaa tuomaria, näytteilleasettajia ja yleisöä

- on tuomarin lähin työtoveri/apulainen/tulkki koko
näyttelypäivän ajan

- on Kennelliittoa edustava näyttelyn asiantuntija

- osaa näyttelysäännöt ja valvoo niiden noudattamista

edustaa näyttelynsä toimikuntaa ja henkilökuntaa

- pitää huolta aikataulun noudattamisesta

on näkyvä osa näyttelyn imagoa

Pyörittävä kehätoimitsija

Kirjoittava kehätoimitsija

- pitää näytteilleasettajat ajan tasalla kehän tapahtumista ja aikataulusta

- huoltaa ja kehittää kielitaitoaan
- harjoittelee käsin kirjoittamista

- neuvoo ja opastaa varsinkin uusia näyttelyharrastajia

- ei käytä lyhenteitä, jollei lyhenne varmasti aukea jokaiselle lukijalle

- luo ammattitaitoisella olemuksellaan leppoisan, mutta
samalla tehokkaan ja jämäkän tunnelman

"Sisäinen" kehätoimitsija

"Ulkoinen" kehätoimitsija

- on asiallinen, kohtelias ja huumorintajuinen, mutta
viljelee omaa huumoriaan taitavasti

- pukeutuu asiallisesti ja käytännöllisesti sään mukaan
tai tarvittaessa näyttelyn teeman tai juhlavuuden huomioon ottaen

- on joustava, mutta jämäkkä

- ei ulkoisellakaan olemuksellaan pyri kehän pääosan
esittäjäksi

- osaa pyytää apua, jos/kun ongelman käsittely tai ratkaisu ei kuulu oman toimivallan piiriin
- on kehän huomaamaton, mutta välttämätön ”butler”
Kehätoimitsijat työparina

Kiitos Sinulle,

- sopivat kehän työnjaosta ja noudattavat sopimusta
- sopeuttavat joustavasti työtapansa toisiinsa

että olet kehätoimitsija.

- paikkaavat ja täydentävät tarvittaessa toistensa työtä
- luovat yhdessä asenteellaan ja käytöksellään ”meidän
kehässä homma toimii” - ilmapiirin

Kehätoimitsijakurssin kurssimateriaali
Kennelliiton nettisivut ja muu kurssille pyrkijän keksimä lähdeaineisto
Kehätoimitsijan käsikirjan pohjalta laadittu aivan uusi, "riisuttu versio" kahtena osana:
Osa 1: kehän toiminnot, työnjako, käytännön vinkit jne. ilman kehätoimitsijuuden historiaa, haastatteluja, viittauksia muiden maiden järjestelmiin tai yhtään mitään turhaa
Osa 2: kattava kielipaketti sellaista tarvitseville
Kehätoimitsijan huoneentaulu (tai vastaava) ja muuta "kättä pidempää" kehässä käytettävää tilpehööriä
Materiaalin saa pyydettäessä myös omaan sähköpostiin

Ehdotelman laati Erja Kaartinen
Copyright 2018
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Ulkomuototuomari-koulutus
Ulkomuototuomari
→ toimii koiranäyttelyissä asiantuntijana ja arvioi, kuinka hyvin esitettyjen koirien ulkomuoto vastaa hyväksyttyä
rotumääritelmää
→ huomioi koirissa esiintyviä silminnähtäviä sairaalloisia piirteitä ja arvioi koirien rodunomaista käyttäytymistä
→ on Suomen Kennelliiton edustaja, joka esittää arvostellessaan käsityksensä koirista puolueettomasti muistaen
aina vastuunsa rodun jalostuksen ohjaamisessa.
Ulkomuototuomarin tulee kaikissa tilanteissa toimia hyvän kenneltavan mukaisesti sekä noudattaa Kennelliiton ja
Federation Cynological Internationalin (jäljempänä FCI) sääntöjä ja ohjeita.

Ulkomuototuomarin yleiset vaatimukset
Ulkomuototuomarin tulee olla hyvämaineinen henkilö, jota ei ole rangaistu eläinsuojelurikkomuksesta. Hänen
tulee olla koirien arvostelemiseen kaikilta ominaisuuksiltaan soveltuva, laajan kynologisen kokemuksen omaava
henkilö, jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot. Ulkomuototuomarin tulee
→ olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö
→ olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan tuomaritehtävään kykenevä
→ olla Kennelliiton jäsen ja osoittaa jatkuvaa harrastusta kynologiseen toimintaan.
Edellä kuvatut yleiset vaatimukset koskevat sekä ulkomuototuomaria että ulkomuototuomariksi aikovaa henkilöä.

Ulkomuototuomarikoulutukseen valmistautuminen
Valmistavaan koulutukseen hakeutuvan tulee olla Kennelliiton ja sen rotujärjestön jäsen, jonka alaisen rodun
tuomariksi hän on hakeutumassa.
Lisäksi ulkomuototuomariksi aikovan tulee
→ omata luontaisia taipumuksia tähän tehtävään
→ olla iältään peruskurssille pyrkiessään vähintään 25 vuotta ja enintään 50 vuotta
→ olla koiranomistaja ja mikäli mahdollista, koirankasvattaja
→ olla toiminut vähintään 10 vuoden ajan aktiivisesti harrastamansa rodun/rotujen hyväksi ja osoittanut hallitsevansa riittävät perustiedot
→ olla ollut yhtäjaksoisesti oman rotuyhdistyksensä jäsenenä vähintään 10 vuotta
→ olla pätevöity kehätoimitsija ja toiminut vähintään 5 kertaa pätevöitynä kehätoimitsijana
→ täyttää kotimaisten rotujen osalta ao. rotujärjestön asettamat lisävaatimukset
→ eikä hänellä saa olla kurinpidollisia voimassa olevia rangaistuksia.
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Itseopiskelu
Ulkomuototuomariksi aikovan tulee hankkia ennakkovalmennusta itseopiskelulla, minkä tarkoituksena on tiedon
ja kokemuksen saaminen. Ennakkovalmennus voi tapahtua opiskellen, käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta, lehtiä ja muita tietolähteitä sekä keräämällä tietoutta ja kokemusta olemalla aktiivisesti mukana kenneltoiminnassa.
Kotimaisiin rotuihin ja niiden historiaan perehtymistä pidetään tärkeänä riippumatta siitä, mitä rotua itse harrastaa. Tuomariksi aikovan on myös tutustuttava Kennelliiton historiaan ja organisaatioon.

Kurssit
Tuomarikoulutukseen aikovalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna seuraavat kurssit ennen peruskoulutukseen
pyrkimistä:
Kennelpiirien järjestämät:
→ kehätoimitsijakurssi
→ kasvattajan perus- ja jatkokurssi.

Kennelliiton järjestämät alkeiskurssit, joilla käsitellään
→ koiran rakenteellis-toiminnallinen tyyppi; rakenne ja liikunta
→ arvosteluperusteet ja tuomarietiikka.

Ulkomuototuomarin peruskoulutus
Ulkomuototuomareiden koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ulkomuototuomareita. Peruskoulutuksen tarkoituksena on edellytyksien luominen koirien arvostelulle näyttelyissä, avartaa ulkomuototuomariksi aikovan kynologista näkemystä ja kartuttaa niitä tietoja, joita ulkomuototuomarina tarvitaan.
Tieto järjestettävästä ulkomuototuomareiden peruskoulutuksesta on julkaistava vähintään kuusi kuukautta ennen sen järjestämistä Koiramme-Våra Hundar- lehdessä. Ilmoituksessa tulee olla ulkomuototuomariksi aikovalle
asetetut yleiset vaatimukset.

Kurssille pyrkiminen
Ulkomuototuomareiden peruskurssille hakijoiden on täytettävä yleiset vaatimukset sekä olla hyväksytysti suorittanut mainitut kurssit. Peruskurssille pyrkivien tulee
tehdä vapaamuotoinen, Kennelliitolle osoitettu hakemus, josta tulee käydä ilmi hakijan henkilötiedot sekä tieto
omasta rodusta.
Liitteinä tulee olla:
→ todistus suoritetuista kursseista ja vaaditusta toiminnasta
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→ todistus näkökyvystä (minimi AB-ajokortin vaatimus) ja normaali värinäkö. Rotujärjestöiltä ja kennelpiireiltä pyydetään
lausunnot peruskoulutukseen pyrkivistä henkilöistä. Mahdollinen kielteinen lausunto tulee olla selvästi perusteltu. Kotimaisten rotujen harrastajat hakeutuvat koulutukseen oman rotujärjestönsä kautta. Kennelliitto valitsee hakijoiden joukosta soveltuvuustesteihin osallistujat. Valinta tapahtuu vähintään kaksi (2) kuukautta ennen soveltuvuustestejä.

Soveltuvuustestit
Ulkomuototuomarin tehtävään soveltuminen testataan soveltuvuustestillä, mikä järjestetään ennen peruskoulutuksen alkamista kokelaille, jotka Kennelliitto on hyväksynyt ja jotka täyttävät kaikki edellä esitetyt vaatimukset.
Kokelaiden taitoja kuvata koirien mittasuhteita, muotoja, rakennetta ja liikuntaa sekä rotutuntemusta selvitetään
kirjallisella ”koirasilmätestillä”. Koirasilmätestin hyväksyttävästi suorittaneille kokelaille järjestetään haastattelu,
jolla pyritään selvittämään kokelaan motivoituminen ja sopivuus ulkomuototuomariksi. Peruskurssin ohjelma lähetetään hyväksytyille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen peruskurssin alkamista.

Peruskurssi
Peruskurssilla käsitellään seuraavia asioita:
→ koiran rakenteellis-toiminnallinen tyyppi; rakenne ja liikunta
→ arvosteluperusteet
→ arvostelutekniikka käyttäen elävää koiramateriaalia
→ kotimaiset rodut
→ tuomarietiikka
→ tuomareita koskevat kansalliset ja kansainväliset säännöt ja ohjeet.
Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe sekä koirien arvostelukoe.
Peruskurssin loppukoe: kirjallinen koe
Kirjallinen koe peruskurssilla käsitellyistä asioista.
Peruskurssin loppukoe: arvostelukoe
Jokainen kokelas arvostelee kirjallisesti vähintään kymmenen (10) koiraa, joista viiden (5) tulee olla kaikille samaa
rotua. Peruskurssin aikana kokelaille annetaan arvostelukokeeseen tulevien rotujen rotumääritelmät sekä mahdolliset arvosteluohjeet. Rodut tulee arvostella rotumääritelmän mukaisesti. Kokelaille ilmoitetaan kokeiden tuloksista kirjallisesti. Kennelliitto ilmoittaa ao. rotujärjestöille peruskoulutuksen suorittaneiden henkilöiden nimet.

Kokelaasta ulkomuototuomariksi
Kokelas rinnastetaan ulkomuototuomariin, kun hän on läpäissyt peruskurssin. Häntä koskevat kaikki ulkomuototuomariin liittyvät ohjeet, määräykset ja velvollisuudet. Ulkomuototuomarin tulee ensin pätevöityä peruskurssille
haun yhteydessä ilmoittamansa oman rotunsa ulkomuototuomariksi.
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Teksti ja kuvat Markku Sippari

Perämeren Lohiajot Torniossa 22.9.2018
Alatornion Metsästysseura ry:n järjestämät Lohiajot vetivät mukaan 22 koiraa, joista yksi tuli Pohjois-Ruotsista. Tapahtuma
alkoi jo perjantai-iltapäivänä 21.9. ylituomari Kalevi Vänskä alkaessa tarkastaa koirien rokotuksia sitä mukaa kun niitä saapui
koepaikalle. Koirien valokuvaukset ja videointi aloitettiin klo 17. Ylituomari piti puhuttelunsa klo 18.
Perjantain suurin puheenaihe oli lauantaipäiväksi luvattu
kova myrsky. Sitä ei kuitenkaan tullut, mutta kova puuskittainen tuuli ja vesisade tekivät olosuhteet vaikeiksi. Tulostaso muodostui kuitenkin olosuhteisiin nähden kohtalaiseksi.
Tapahtuma oli onnistunut. Jäniskanta maastoissa oli hyvä.
Ruoaksi saimme nauttia herkullista lohikeittoa. Järjestelyt oli
organisoitu hienosti.
Kokeen parhaan tuloksen ajoi Tapio Vuorenmaan Alapörkän
Anki 82,25 pistettä. Koiralle esitetään CACITtia.
Koirien kuvauksista ja ylituomarin pitämästä puhuttelusta
löytyy YouTube -video nimellä Lohiajot 2018.
kuva koepaikalta
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Koira, Omistaja

Ha- Ha- Ajo Ajo Ha Hau Ajo- Hakuku1 ku2 1
2 ku kku taito löysyys

Ajolöysyys

Pisteet

Sijoitus

51/2 FI28731/09 ALAPÖRKÄ
N ANKI, VUORENMAA TAPIO

4

8

116 94 10

7.5

8.5

0

0

87,25

1

51/1 FI54647/14 ONNI, Par-

4

4

38 120 10

8

5.5

0

0

69,58

2

12

10

38 115 10

8

5.5

0

0

68,13

3

51/2 FI45036/12 AKON IRA, 17

18

36 107 10

6

5.75

0

0

63,46

4

6

5.5

0

0

61,04

5

7

4.5

0

0

60,25

6

38 8.5

8

6

0

0

59,54

7

53

8

4.75

0

0

59,08

8

7

5

0

0

57,96

9

4

0

0

57,50

10

8

0

0

54,08

11

6

3.5

0

0

53,71

12

7

7

0

0

51,42

13

51/1 FI35067/12 PEUKALOI
SEN RONTTI, Tolvanen Jouko

51/1 FI35814/14 HAVUKKA
KALLION JALLU, TURUNEN
TEUVO

57 142 79

51/1 FI37240/11 LAUNON
SAMPPA, HYYRYLÄINEN ILMO

55

73

60

9

18 120 8.5

51/2 FI22113/14 HUOLETTO
MAN MERIDA, PUUSTINEN
65 105 89
SANNA
51/2 FI38656/12 NETTA,
115 43 75
NURMINEN REIJO

9

51/2 FI39461/10 TUULIHAA
N ATTINA, SEPPÄLÄ TONI

5

85

64

61 9.5

51/1 FI30773/10 SEIKKAPU
UN AJO, RYTKY KALEVI

35

27

86

40 10 6.75

51/2 SE28976/2013 SOLST
RIMMANS FINN-VIIVI, Michael Barcheus
51/1 FI39020/12 AJOLUMEN
VEETI, Jukka Siponen ja Kalle
Juntti
51/2 FI26570/09 KÄTYSMÄE
N ELLA, Kari Berg
51/1 FI32541/15 CELLISTIN
REX, Jari ja Jere Nora
51/2 FI37847/13 MERIPOJA
N PIKKU-PIIKA, LIIKANEN
PASI

22 218 110

12

93 109 10 9.5

27 213 106

6.5

65 175 96

5.7
8.5
5

8

0

0

50,25

14

38 202 87

6.7
6.5
5

6

0

0

44,63

15

3

0

0

39,92

16

51/1 FI32827/11 AJOLUMEN
49 191 61
KAAPO, LEPPÄ KIRSTI
51/2 FI32707/14 HAAVANK
ANNON HELLU, MAJASUO
LAURI
51/1 FI22105/14 ALLUN
51/2 FI29867/15 ARPAN
RATTO, HUURINAINEN KATJA
JA ARVO

6.5 7.5

15 8.5 6.25

26 214 63

6.5

6

4

0

0

34,88

17

82 158 35

5.5

6

2

0

0

23,71

18

80 160 28

6

6

1

0

0

21,17

19

2.5

0

0

0

0

2,50

20

5

8

1

0

0

--

--

4.2
5

6

9

0

0

--

--

51/1 FI44406/10 PELEMANS
240
SAMI, STENMAN JAN-ERIK
51/1 FI42003/11 LEHTIRINT
EEN POKU, KÄMÄRÄINEN LII- 43 104
SA JA JEREMIAS

5

51/2 FI25817/13 LEIRINOTK
163 25 108
ON SENJA, Heikki Kärhä
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