ALASKANMALAMUUTTIEN KUORMANVETOKOE

KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJE, C-OSA

KUORMANVETOKOKEEN YLITUOMAREIDEN, PALKINTOTUOMAREIDEN JA KOETOIMITSIJOIDEN
KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJE
KOETOIMITSIJAN KOULUTUSOHJE
Koetoimitsijakoulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta.
Koetoimitsijakurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Kurssin voi järjestää
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry (myöhemmin ALMA ry). Kurssin johtajana ja hänen varamiehenään voivat
toimia ne kuormanvetokokeen ylituomarit, jotka ALMA ry katsoo päteviksi ja hyväksyy.
KOETOIMITSIJAKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ennen koetoimitsijakoulutukseen osallistumista henkilön on tutustuttava voimassaolevaan koesäännöstöön
erityisesti niiltä osin, kun säännöstössä määritellään koetoimitsijan tehtävät. Teoriaosuudessa käydään läpi
koetoimitsijan velvollisuudet ja tehtävät ennen koetta, sen aikana ja jälkeen sekä koepöytäkirjojen
täyttämiseen liittyvät lajikohtaiset käytännöt. Käytännön harjoittelu sisältää kaksi harjoittelukertaa.
Käytännön harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen kuormanvetokokeen yhteydessä tai erikseen
järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija pyytää itse oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua valvoo ko.
koemuodon ylituomari. Käytännön harjoittelu sisältää harjoituksia kaikilla alueilla, jotka voimassaolevan
koesäännöstön mukaan kuuluvat koetoimitsijan tehtäviin.
KOETOIMITSIJAKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus kurssin päätteeksi.
Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa
tiedoksi merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen
todistus. Koetoimitsijan pätevöinnissä noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta.
Koetoimitsijakortin voi anoa, kun on suorittanut hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot.
KOETOIMITSIJAN JATKOKOULUTUS
Koetoimitsijan on ylläpidettävä taitojaan. Hänen on toimittava koetoimitsijana sekä osallistuttava ALMA ry:n
järjestämään jatkokoulutukseen, mikäli tällainen on esimerkiksi sääntömuutoksen vuoksi järjestettävä.
Koetoimisijaoikeus voidaan esittää peruutettavaksi Kennelliiton yleisen ohjeen mukaan tai ALMA ry:n
hallituksen Kennelliitolle tekemästä perustellusta hakemuksesta.
KOETOIMITSIJANOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää kennelpiirille koetoimitsijaoikeuden peruuttamista henkilöiltä, joka todetaan
tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä koetoimitsijalta vaadittavia vaatimuksia, ei ole toiminut
koetoimitsijan tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt mahdolliset täydennyskoulutukset.
Koetoimitsijaoikeudet palauttaakseen on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty koetoimitsijaharjoittelu
kokeessa tai osallistuttava ALMA ry:n vaatimaan täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei kahden (2)
vuoden kuluessa tiedon saatuaan ole suorittanut koeharjoittelua voi ALMA ry esittää kennelpiirille kyseisen
henkilön koetoimitsijaoikeuksien peruuttamista.

PALKINTOTUOMARIN KOULUTUSOHJE
Palkintotuomarin koulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa
ohjeistusta. Palkintotuomarikurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Kurssin voi
järjestää ALMA ry. Kurssin johtajana ja hänen varamiehenään voivat toimia ne kuormanvetokokeen
ylituomarit, jotka ALMA ry katsoo päteviksi ja hyväksyy.
PALKINTOTUOMARIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Ennen koulutukseen osallistumista henkilön on tutustuttava voimassaolevaan koesäännöstöön.
Teoriaosuudessa käydään läpi kuormanvetokokeiden tarkoitus ja sääntöjen tulkinta, tuomarin oikeudet ja
velvollisuudet sekä tehtävät ennen koetta, sen aikana ja jälkeen, perustiedot koiran rakenteesta ja
käyttäytymispsykologiasta, koepöytäkirjojen tarkistus sekä jatkokoulutuksen tarkoitus. Käytännön harjoittelu
sisältää kaksi harjoittelukertaa palkintotuomarina. Käytännön harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen
kuormavetokokeen yhteydessä tai erikseen järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija pyytää itse
oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua valvoo ko. koemuodon ylituomari. Käytännön harjoittelu sisältää
harjoituksia kaikilla alueilla, jotka voimassaolevan koesäännöstön mukaan kuuluvat palkintotuomarin
tehtäviin.
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PALKINTOTUOMARIKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus kurssin päätteeksi.
Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa
tiedoksi merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen
todistus. Palkintotuomarin pätevöinnissä noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta.
Palkintotuomarikortin voi anoa, kun on suorittanut hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot.

PALKINTOTUOMARIN JATKOKOULUTUS
Palkintotuomarin on ylläpidettävä taitojaan, kuten Kennelliiton voimassaolevissa ohjeissa on säädetty.
Hänen on toimittava koetuomarina sekä osallistuttava ALMA ry:n järjestämään jatkokoulutukseen, mikäli
tällainen on esimerkiksi sääntömuutoksen vuoksi järjestettävä. Tuomarioikeus voidaan esittää
peruutettavaksi Kennelliiton yleisen ohjeen mukaan tai ALMA ry:n hallituksen Kennelliitolle tekemästä
perustellusta hakemuksesta.
TUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää kennelpiirille tuomarioikeuksien peruuttamista henkilöiltä, joka todetaan
tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä yleisiä tuomarilta vaadittavia vaatimuksia, ei ole toiminut
tuomarin tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt mahdolliset täydennyskoulutukset.
Tuomarioikeudet palauttaakseen on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty koearvostelu kokeessa tai
osallistuttava ALMA ry:n vaatimaan täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei kahden (2) vuoden
kuluessa tiedon saatuaan ole suorittanut koearvostelua voi ALMA ry esittää Suomen Kennelliitolle kyseisen
henkilön tuomarioikeuksien peruuttamista.

YLITUOMARIN KOULUTUSOHJE
Ylituomarin koulutukseen yleisinä pääsyvaatimuksina noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta.
Ylituomarikoulutukseen hakevalla on oltava voimassaoleva kuormanvetokokeen koetoimitsijakortti ja hänen
on oltava toiminut aktiivisesti tuomaritehtävissä kuormavetokokeissa tai osoitettava muutoin pätevyytensä ja
kokemuksensa kuormanvetokokeissa. Ylituomarin erikoistumiskoulutukseen hakeutuvalla henkilöllä on
oltava hyväksytysti suoritettuna Kennelliiton Ylituomari 1–kurssi. ALMA ry:n hallitus valitsee
erikoistumiskoulutukseen hyväksyttävät henkilöt. Ylituomarikurssi haetaan voimassaolevien Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti. Kurssin voi järjestää ALMA ry. Kurssin johtajana ja hänen varamiehenään voivat toimia
ne kuormanvetokokeen ylituomarit, jotka ALMA ry katsoo päteviksi ja hyväksyy. Ylituomarikoulutuksen
erikoistumisosan koulutuksen, harjoitusarvosteluiden ja loppukokeen on tapahduttava 2 vuoden sisällä
kurssin aloittamisesta tai ne on suoritettava uudelleen.
YLITUOMARIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Teoriaosuudessa käydään läpi kuormanvetokokeen tarkoitus ja sääntöjen tulkinta, tuomarin oikeudet ja
velvollisuudet sekä tehtävät ennen koetta, sen aikana ja jälkeen, perustiedot koiran
käyttäytymispsykologiasta, koepöytäkirjojen tarkistus sekä jatkokoulutuksen tarkoitus. Teoriaosuuden
kuluessa pidetään tarvittaessa koe, jossa arvioidaan kokelaan osaamista. Käytännönharjoittelu sisältää
vähintään kaksi harjoittelukertaa ylituomarina. Käytännön harjoittelu suoritetaan teoriaosuuden jälkeen
kuormanvetokokeen yhteydessä tai erikseen järjestettävässä harjoittelutilanteessa. Harjoittelija pyytää itse
oikeutta harjoitteluun. Harjoittelua valvoo ko. koemuodon ylituomari. Käytännön harjoittelu sisältää
harjoituksia kaikilla alueilla, jotka voimassaolevan koesäännöstön mukaan kuuluvat ylituomarin tehtäviin.
YLITUOMARIKSI PÄTEVÖITYMINEN
Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta annetaan osallistujalle kirjallinen todistus kurssin päätteeksi.
Hyväksytysti suoritettu harjoittelu kirjataan koepöytäkirjaan tai erillisessä harjoittelutilanteessa tiedoksi
merkittäväksi ALMA ry:n hallituksen pöytäkirjaan. Lisäksi voidaan antaa osallistujalle kirjallinen todistus.
Ylituomarin pätevöinnissä noudatetaan Kennelliiton voimassaolevaa ohjeistusta. Ylituomarikortin voi anoa,
kun on suorittanut hyväksytysti kaikki koulutuksen osiot. Kennelliitto pätevöi ylituomarit.
YLITUOMARIN JATKOKOULUTUS
Ylituomarin on ylläpidettävä taitojaan, kuten Kennelliiton voimassaolevissa ohjeissa on säädetty. Hänen on
toimittava ylituomarina sekä osallistuttava ALMA ry:n järjestämään jatkokoulutukseen, mikäli tällainen on
esimerkiksi sääntömuutoksen vuoksi järjestettävä. Ylituomarioikeus voidaan esittää peruutettavaksi
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Kennelliiton yleisen ohjeen mukaan tai ALMA ry:n hallituksen Kennelliitolle tekemästä perustellusta
hakemuksesta

YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
ALMA ry:n hallitus voi esittää Suomen Kennelliitolle ylituomarioikeuksien peruuttamista henkilöiltä, joka
todetaan tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä yleisiä ylituomarilta vaadittavia vaatimuksia, ei ole
toiminut ylituomarin tehtävissä kolmen (3) vuoden aikana tai on laiminlyönyt mahdolliset
täydennyskoulutukset.
Ylituomarioikeudet palauttaakseen on henkilön suoritettava yksi (1) hyväksytty koearvostelu kokeessa tai
osallistuttava ALMA ry:n vaatimaan täydennyskoulutukseen. Mikäli asianomainen ei kahden (2) vuoden
kuluessa tiedon saatuaan ole suorittanut koearvostelua voi ALMA ry esittää Suomen Kennelliitolle kyseisen
henkilön ylituomarioikeuksien peruuttamista.

