
Pelastus- ja palveluskoirakokeiden 
järjestäminen 1.6.2020 alkaen



18.5.2020

Kokeet aikavälillä 1.6.-31.7.2020
• Aikavälillä voidaan järjestää korkeintaan 2 lajin kokeita, joissa on 

korkeintaan 12 osallistujaa per päivä.
• Aikavälille jo myönnetyt kokeet, mitkä eivät täytä tätä rajoitusta, 

voidaan siirtää myöhemmäksi tai ne voi järjestäjä perua. Kokeen 
rajoitusta voi muuttaa niin, että max osallistujamäärä on 12 per päivä. 
Kahden lajin kokeen, jossa rajoitus on esim. 10+10 voi muuttaa kaksi 
päiväiseksi, jolloin on max 12 koiraa per päivä.
• Aluehallintoviraston (AVI) määräämää 50 hlö maksimimäärää 

tapahtumassa on noudatettava.
• Tuomareiden, osallistujien ja toimihenkilöiden on luettava myös SKL:n 

ja AVI:n ohjeet. Näitä määräyksiä on noudatettava.
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SKL yleiset ohjeet 15.5

• Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, 
kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole 
vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai 
koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
• Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla 

olevien henkilöiden yhteystiedot. Koetoimitsija tekee ja ylläpitää ko. 
listaa. Lista on säilytettävä 6kk tapahtuman jälkeen.
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Ehtoja kokeen järjestämiselle 31.7 asti
• Yksittäiseen tapahtumaan osallistuu yhteensä enintään 50 henkilöä 

koko tapahtumapäivän aikana, mukaan lukien tapahtuman 
toimihenkilöt ja järjestäjän edustajat.
• Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, 

toimihenkilönä tai koiranohjaajana.
• Kokeessa, kilpailussa tai testissä pois lukien palveluskoirien viestikoe, 

saa olla ainoastaan yksi ohjaaja koiraa kohden.
• Ohjaajalla saa kokeessa olla mukana yksi avustaja.
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Ehtoja kokeen järjestämiselle 31.7 asti

• Tapahtuma voidaan järjestää kokonaisuudessaan turvaetäisyyksiä 
noudattamalla ja riittävän väljästi.
• Narttukoiran juoksun tarkastuksen tekee ohjaaja pyyhkäisemällä 

paperilla koiran takapäätä ja näyttämällä paperin tuomarille.
• Mikäli koe, kilpailu tai testi sisältää rataan tutustumisen, saa siihen 

osallistua enintään viisi henkilöä kerrallaan toimihenkilöiden lisäksi.
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Ehtoja kokeen järjestämiselle 31.7 asti

• Koiran mikrosirun tarkistaa koiranohjaaja tapahtuman järjestäjän 
sirunlukijalla. Tuomari tarkistaa sirunumeron laitteesta. Järjestäjän 
tulee huolehtia siitä, että laite desinfioidaan jokaisen käyttäjän 
jälkeen.
• Tapahtumaan ei saa tulla yleisöä. Vain tapahtuman järjestämisen 

kannalta välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla.
• Tuomarin ja toimihenkilöiden tulee pitää turvaetäisyys muihin 

henkilöihin. He eivät kättele tapahtumassa ketään.
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Ehtoja kokeen järjestämiselle 31.7 asti

• Lähikontaktia vaativassa osiossa on noudatettava turvaetäisyyksiä, tai 
osiota ei suoriteta ollenkaan. Esimerkkejä tällaisista koemuodoista 
ovat luonnetesti, paimennuskokeet, palvelus- ja pelastuskoirakokeet 
sekä tottelevaisuuskoe, jossa on luoksepäästävyysosio.
• => Palvelus- ja pelastuskoirakokeissa luoksepäästävyys arvioidaan 

turvaetäisyyden päästä. Koiran luoksepäästävyyttä arvioidaan koko 
kokeen ajan.
• Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus. Jos 

tilaisuudessa on ruokatarjoilu, niin järjestäjä tarjoilee ruoan.
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Ehtoja kokeen järjestämiselle 31.7 asti

• Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus 
keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä poistaa tilaisuudesta 
henkilö, joka ei noudata ohjeita.
• Sairaana ei saa tulla koepaikalle. Ylituomari poistaa kaikki 

nuhaiset/kuumeiset/tms koepaikalta. Tämä riippumatta esim. nuhan 
syystä. Tuomari ei ole lääkäri, eikä siten voi turvallisesti arvioida 
johtuuko nuha allergiasta tai jostain muusta.
• HUOM 50 hlö rajoitus on AVI:n määräys ja sitä viimekädessä valvoo 

poliisi.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• Ohjaaja voi käyttää kokeen kaikissa osissa hanskoja tai 
kertakäyttöhanskoja sekä hengityssuojainta. Samoin toimihenkilöt.
• Henkilöryhmässä välit ovat vähintään 4m. Ohjaaja pysähtyy koiran 

kanssa ryhmän keskelle, ei yhdenkään henkilöryhmän jäsenen 
viereen. Näin myös BH:n ryhmässä kaupunkiosuudessa.
• Ohjaaja saa halutessaan käyttää omia noutoesineitä. Omat esineet on 

ennen tottelevaisuuden alkua hyväksytettävä tuomarilla. 
Noutoesineet viedään ilman koiraa telineeseen (ohjaaja tai avustaja) 
tai sen viereen ennen oman suorituksen alkua. Vasta tämän jälkeen 
tullaan koiran kanssa kentälle ilmoittautumaan.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• Korkeintaan 12 koiran kokeissa ei tarvitse käyttää numerolappuja. 
Mikäli niitä käytetään, niin ne on desinfioitava käytön jälkeen.
• 3-luokan paikallaolo: Ohjaaja ei mene piiloon sisälle (esim IGP piilo) 

vaan seisoo noin 2m etäisyydellä piilosta, kuitenkin niin, ettei koira 
näe ohjaajaa.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• Järjestäjä varaa kertakäyttöhanskoja esineruutuun. Ohjaajan on 
laitettava käyttämättömät kertakäyttöhanskat käsiinsä juuri ennen 
koiran lähettämistä etsintätyöhön.
• Esineruudussa saa järjestäjä halutessaan vaihtaa kaikki tuodut esineet 

aina uusiin. 
• Henkilöä, joka vie ruutuun esineitä, ei vaihdeta kokeen aikana.
• EK:n tarkkuusesineen kanssa toimitaan kuten esineruudussa
• EK ja JK jälkiesineet kerätään pussiin ja ne on desinfioitava, mikäli niitä 

käytetään uudelleen kokeen jälkeen.



18.5.2020

Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• Mikäli henkilöetsinnässä koira ilmaisee maalimiestä alle 2m 
etäisyydeltä, niin ohjaaja kutsuu koiran luokseen 2m päästä 
maalimiehestä.
• Henkilöetsinnässä on yhdessä piilossa käytettävä samaa maalimiestä 

koko kokeen ajan.
• Henkilöetsinnän odotusalueella on muistettava turvavälit.
• Suorituksen aikana on keskilinjalla kulkevien henkilöiden muistettava 

turvavälit.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• Viestikokeessa käytettävä viestilipuke korvataan tuomareilla olevalla 
lomakkeella. Viestisuoritusten jälkeen tuomarit tarkistavat ja laskevat 
näistä lomakkeista juoksuajan.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• IGP:ssä ennen sivukuljetusta, ohjaaja ei ota maalimieheltä pamppua.
• IGP:n ja MR:n kuljetuksissa, hallintaan otoissa ja vastaavissa 

tilanteissa pyritään säilyttämään turvaetäisyys mahdollisuuksien 
mukaan. 
• IGP, IFH, IGP-FH jälkiesineet kerätään pussiin ja ne on desinfioitava, 

mikäli niitä käytetään uudelleen kokeen jälkeen.
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Lajikohtaisia rajoituksia ja poikkeuksia 2020

• IPOR: koiran kantamisen tekee joko ohjaaja tai toimihenkilö
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Koekausi 2020

• Meillä on poikkeukselliset olot ja kaikkien täytyy muistaa, että 
etusijalla on oma ja muiden terveys. Treenaaminen on mahdollista 
myös poikkeusoloissa. Kokeisiin voi mennä myös ensivuonna, meidän 
harrastaminen ei lopu tähän epidemiaan.
• Tsemppiä kaikille ja hyviä treenejä, pidetään toisista huolta,

t. SPKL koe- ja kilpailutoimikunta


