JOUKKUEENJOHTAJAOHJE

Palveluskoiraliiton hallituksen vahvistama 20.12.2020.
Ohje on voimassa toistaiseksi.

Suomen Palveluskoiraliitto ry

SISÄLTÖ
1. Joukkueenjohtajan nimittäminen ................................................................................................................................. 2
2. Vaatimukset / edellytykset ............................................................................................................................................. 2
3. Joukkueenjohtajan tehtävät .......................................................................................................................................... 2
4. Joukkueiden valitseminen ............................................................................................................................................. 3
4.1 IGP-FH MM ............................................................................................................................................................... 3
4.2 IGP MM ..................................................................................................................................................................... 3
4.3 NOM ......................................................................................................................................................................... 3
4.4 IPO-R MM ja IRO MM ................................................................................................................................................ 4
4.5 TOKO PM ja MM, koiratanssi PM ja MM, rally-toko PM ........................................................................................... 4
5. Erityismääräykset joukkueisiin valittaville ..................................................................................................................... 4
6. Joukkueiden ilmoittaminen ........................................................................................................................................... 4
7. Matkakorvaukset ............................................................................................................................................................ 4
7.1 Joukkueenjohtaja..................................................................................................................................................... 4
7.2 IGP MM -maalimies .................................................................................................................................................. 5
7.3 Joukkueen jäsen....................................................................................................................................................... 5
8. Joukkueen muiden kulujen korvaaminen ..................................................................................................................... 5
9. Edustus ja sponsorointi .................................................................................................................................................. 6

Suomen Palveluskoiraliitto ry
1. Joukkueenjohtajan nimittäminen
Suomen Palveluskoiraliiton hallitus valitsee joukkueenjohtajat toimikuntiensa esityksestä seuraaviin
edustusjoukkueisiin:
-

FCI IGP MM (IGP-koe)
FCI IGP-FH MM (erikoisjälki, IGP-FH)
FCI IPO-R MM (FCI:n pelastuskoirien joukkuekilpailu)
IRO MM (IPO-R-jälki, -haku ja -raunio)
NOM (Pohjoismaiden mestaruuskilpailu jälki-, haku-, viesti- ja IGP-koe)
FCI TOKO MM
TOKO PM (Pohjoismaiden mestaruuskilpailu)
FCI KOIRATANSSI MM
KOIRATANSSI PM (Pohjoismaiden mestaruuskilpailu)
RALLY-TOKO PM (Pohjoismaiden mestaruuskilpailu).

2. Vaatimukset / edellytykset
-

Joukkueenjohtajan ja kaikkien joukkueen jäsenten tulee olla Kennelliiton henkilöjäseniä.
Joukkueenjohtajan vastuulla on varmistaa, että kaikki joukkueen jäsenet ovat Kennelliiton henkilöjäseniä,
kun joukkue ilmoitetaan kilpailuun sekä matkan aikana.
Joukkueenjohtajalla tulee olla hyvä tuntemus kyseisestä koelajista.
MM-kilpailuissa joukkueenjohtajalla tulee olla riittävä kielitaito. Lisäetua on, jos joukkueenjohtaja hallitsee
myös kilpailun järjestävän maan kielen. NOM-kilpailuissa joukkueenjohtajan tulee olla englannin- tai
ruotsinkielentaitoinen.

3. Joukkueenjohtajan tehtävät
-

-

-

-

-

Toimittaa Palveluskoiraliiton toimistolle alustavan matkasuunnitelman mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa.
o Joukkueenjohtajan tulee selvittää joukkueen jäsenten matkasuunnitelmat (matkustustapa ja
matka-aika) ja toimittaa ne Palveluskoiraliiton hallitukselle tiedoksi viimeistään ennen matkaa
edeltävää hallituksen kokousta.
Ilmoittaa joukkueen kilpailun järjestäjälle.
Kysyy joukkueen jäseniltä (myös varakoirakot) heti joukkueen kokoonpanon selvittyä seuraavat tiedot ja
toimittaa ne liiton toimistoon:
o tiedot koirista ja omistajasta
o edustusasua varten koiranohjaajan koon.
Ottaa selvää ja tiedottaa joukkueeseen valituille ko. maan koiria koskevista tulli- yms.
rajanylitysmääräyksistä sekä tarvittavista terveystodistuksista ja rokotuksista.
Tiedottaa joukkueen jäsenille kilpailun aikataulusta sekä passi- ja viisumimääräyksistä.
Laatii matkasuunnitelman ja jakaa sen kirjallisena joukkueelle. Suunnitelma sisältää:
o kaikkien joukkueen jäsenten yhteystiedot ja tiedot autoista (rekisterinumero ja merkki)
o harjoituspäivien ohjelma: aikataulu ja yhteiset tilaisuudet
o kilpailupäivien ohjelma: aikataulu ja yhteiset tilaisuudet.
Pyytää liiton toimistosta ennen matkan alkua Suomen lipun, kansallislaulutallenteen sekä mahdolliset
muistopalkinnot/lahjat.
Avustaa tarvittaessa joukkueen jäseniä kaikissa kielitaitoa vaativissa asioissa.
Selvittää joukkueelle harjoituspaikat ja -ajat sekä seuraa harjoituksia mahdollisuuksien mukaan
o Joukkueenjohtajan toivotaan olevan paikalla joukkueen virallisissa harjoituksissa. Tältä ajalta
joukkueenjohtajalle maksetaan majoitus ja päiväraha.
Pitää yhteyttä kilpailun järjestäjän nimeämään joukkueen yhteyshenkilöön.
Kokoaa joukkueen yhteisiin palavereihin ja avustaa tarvittaessa ruokailupaikkojen yms. löytämisessä (pitää
joukkueen koossa).
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-

-

Ilmoittaa joukkueen kilpailun toimistoon, jättää järjestäjälle koirien kilpailukirjat ja rokotustodistukset,
maksaa osallistumismaksut (tai esittää kuitin maksun suorituksesta). Jättää kilpailun toimistoon myös
Suomenlipun, kansallislaulutallenteen sekä mahdollisen muistopalkinnon.
Jakaa joukkueelle kilpailunumerot.
Avustaa joukkueen jäseniä eläinlääkärintarkastuksessa.
Osallistuu ennen kilpailua olevaan joukkueenjohtajapalaveriin ja tiedottaa siellä käsitellyistä asioista
joukkueen jäseniä.
Ostaa joukkueelle illalliskortit kilpailunjärjestäjän järjestämiin illanviettoihin (max. 2 illanviettoa).
Huolehtii, että jokainen joukkueen jäsen osallistuu koiran kanssa kilpailun avajaisiin Palveluskoiraliiton
edustusasussa.
Huolehtii, että jokainen joukkueen jäsen on suorituspaikalla ajoissa.
Lukee järjestäjien tiedotteet ja ilmoitukset sekä tiedottaa niistä joukkuetta.
Tarkistaa edellisenä iltana seuraavan päivän ohjelman ja aikataulun paikkansapitävyyden.
Kokoaa joukkueen jäsenet palkintojenjakoon ja varmistaa, että palkittavilla on palkintojenjaossa päällään
Palveluskoiraliiton edustusasu ja koira mukana.
Noutaa lipun ja kansallislaulun kilpailun toimistosta ja palauttaa ne liiton toimistoon heti matkan jälkeen.
Kirjoittaa artikkelin ja ottaa kuvat kilpailusta Palveluskoirat-lehteen tai sopii näiden tehtävien hoitamisesta
jonkun toisen henkilön kanssa.

4. Joukkueiden valitseminen
Palveluskoiraliiton hallitus valitsee edustusjoukkueen asettamiensa karsintakriteereiden perusteella, kutakin
kansainvälisetä arvokilpailua varten erikseen. Kilpailijan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen karsintakokeen/kokeiden sekä edustusjoukkueen matkan aikana.
Kilpailumenestyksen lisäksi joukkuevalinnoissa huomioidaan Kennelliiton suositusten mukaisesti henkilön
urheilullinen ja edustustehtävään sopiva käytös, jota hän osoittaa harjoitus-, koe- ja kilpailutilanteissa. Hänen tulee
nauttia valinnasta vastaavan Palveluskoiraliiton hallituksen luottamusta.
Edustustehtävässä joukkueeseen valitun henkilön on noudatettava Palveluskoiraliiton valitseman
joukkueenjohtajan ohjeita. Edustusjoukkueeseen valittu allekirjoittaa Palveluskoiraliiton kanssa sopimuksen, jossa
hän sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja.
Hallitus valitsee koiran ja ohjaajan, joita ei saa vaihtaa.
Palveluskoiraliiton toimisto ilmoittaa järjestäjälle joukkueen osallistumisesta sekä joukkueen koiramäärän. Hallitus
nimeää joukkueet karsintakokeen perusteella ja joukkueen nimet järjestäjälle ilmoittaa joukkueenjohtaja.

4.1 IGP-FH MM
IGP-FH MM -joukkue valitaan hallituksen päättämän valintamenettelyn mukaisesti. Joukkueeseen valitaan 2 koiraa
ja enintään 2 varakoiraa. Varakoira lähtee matkalle vain, mikäli jompikumpi tai molemmat varsinaisista kilpailijoista
ei voi osallistua.

4.2 IGP MM
IGP MM -joukkue valitaan hallituksen päättämän valintamenettelyn mukaisesti. Joukkueeseen valitaan enintään 7
koiraa (5 varsinaista ja 2 varakoiraa).

4.3 NOM
NOM-joukkueeseen valitaan enintään 3 koiraa + varakoira / laji hallituksen päättämän valintamenettelyn mukaisesti.
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4.4 FCI:n pelastuskoirien joukkueiden MM ja IRO MM
FCI:n pelastuskoirien joukkueiden MM- ja IRO MM -joukkueet valitaan hallituksen päättämän valintamenettelyn
mukaisesti. Joukkueeseen nimettävien koirien määrän päättää hallitus.

4.5 TOKO PM ja MM, koiratanssi PM ja MM, rally-toko PM
Joukkueet valitaan hallituksen päättämän valintamenettelyn mukaisesti.

5. Erityismääräykset joukkueisiin valittaville
-

-

Edustuskilpailuihin nimettävien koiranohjaajien tulee olla Kennelliiton henkilöjäseniä (myös karsinta/valintakokeessa tai ilmoittaessaan halukkuudestaan osallistua joukkueeseen).
Koirat tulee olla rekisteröity FI-rekisteriin (ei koske IRO:n MM-kilpailua).
Joukkueeseen valittavalla uroksella tulee olla normaalit kivekset tai kastroidulla uroksella tulee olla
eläinlääkärintodistus siitä, että koiralla on ollut normaalit kivekset.
o Tämä sääntö ei koske NOM-, koiratanssi PM- ja MM-, rally-toko PM-, ja TOKO PM- ja MM-kilpailua.
o IRO MM -joukkuetta valittaessa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat IRO:n MM-kilpailun
ohjeet.
Joukkueisiin valittavilla koirilla tulee olla edustuskilpailun aikana vastuuvakuutus. Palveluskoiraliitto ei
vastaa koirille tapahtuneista tai koirien aiheuttamista vahingoista.
Koiranohjaaja vastaa, että koira on rokotettu ja madotettu annettujen ohjeiden mukaisesti.
Joukkueeseen valittu koiranohjaaja sitoutuu noudattamaan joukkueenjohtajan antamia ohjeita ja
määräyksiä koko edustusmatkan ajan sekä käyttämään edustustilaisuuksissa liiton antamaa edustusasua.
Palveluskoiraliitto on laatinut joukkueen jäsenille allekirjoitettavaksi joukkuesopimuksen, jossa määritellään
joukkueeseen osallistuvan vastuut, velvollisuudet sekä oikeudet.

6. Joukkueiden ilmoittaminen
Liiton toimisto lähettää joukkueenjohtajalle kaikki kilpailuun liittyvät tiedotteet ja ilmoittautumislomakkeet.
Joukkueenjohtaja lähettää määräaikaan mennessä ilmoittautumiset kilpailun järjestäjälle.
-

IGP-FH MM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
IPO-R MM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
IGP MM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
NOM-kilpailuun ilmoitetaan koirat kunkin vuoden karsintakäytännön mukaisesti.
TOKO MM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
Koiratanssi MM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
TOKO PM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
Koiratanssi PM -kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.
Rally-toko PM-kilpailuun osallistuminen ja koiramäärä ilmoitetaan kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan.

FCI:n kilpailuihin tulee ilmoittautumiset lähettää lomakkeilla, joissa on koiranohjaajan ja joukkueenjohtajan
allekirjoitukset ellei järjestäjien ohjeissa toisin mainita.

7. Matkakorvaukset
7.1 Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtajan tulee ennalta hyväksyttää matkasuunnitelma liitossa. Palveluskoiraliitto maksaa
joukkueenjohtajan matkakulut hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kuitteja vastaan seuraavasti:
-

Joukkueenjohtajan matkoista karsinta-/valintakilpailuun kotimaassa maksetaan polttoainekulut.
Matkakulut kotipaikkakunnalta kilpailupaikkakunnalle ja takaisin (oma auto/lentoliput, vuokra-auto,
lauttamatkat, jne.).
Omalla autolla ajetuista matkoista maksetaan verottajan vuosittain päättämän kilometrikorvauksen
mukaan, ulkomaille suuntautuvissa matkoissa maksetaan korvaus todellisten polttoainekulujen perusteella.
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-

Matkapäiviltä maksetaan Suomen päiväraha. Päivärahaa joukkueenjohtajalle maksetaan enintään kaksi
päivää ennen kilpailua, kilpailupäiviltä ja 1-2 päivää kilpailun jälkeen riippuen matkustusaikataulusta.
Majoituskulut.
Mukana matkustavat samassa hotellihuoneessa majoittuvat seuralaiset maksavat kaikki matkakulunsa itse.
Suomen Palveluskoiraliitto ei maksa joukkueen ulkopuolisten henkilöiden mukana olosta aiheutuvia kuluja.
Liitto maksaa majoituksen yhteydessä aamiaiset.
Joukkueenjohtaja sopii Palveluskoiraliiton kanssa puhelinkorvauksesta tapauskohtaisesti.
Palveluskoiraliitto maksaa joukkueenjohtajalle ja joukkueen jäsenille enintään kahteen kilpailun järjestäjän
järjestämään tilaisuuteen illalliskortit tai illallisen. Illallislasku saa sisältää vain alkoholittomat ruokajuomat.
Joukkueenjohtaja huolehtii laskun maksamisesta.

7.2 IGP MM -maalimies
Maalimiehen matkakulut maksetaan ennalta liitossa hyväksytyn matkasuunnitelman mukaisesti. Joukkueen
maalimiehen tulee pyrkiä matkustamaan joukkueen jäsenen tai joukkueenjohtajan kyydissä. Joukkueen maalimies
ilmoitetaan vara-joukkueenjohtajaksi.

7.3 NOM-kilpailun maalimies
NOM-kilpailuissa ei makseta maalimiehen kuluja.

7.4 Joukkueen jäsen
Palveluskoiraliiton hallitus määrittää vuosittain maksetaanko joukkueen jäsenelle matkakorvausta. Tämä summa on
kilpailukohtainen. Mahdolliset rajoitukset ja muut tarkentavat ehdot tuen maksamiselle kirjataan päätökseen.
Joukkueen jäsen maksaa omat matkakulunsa itse ja hakee tukirahaa Suomen Palveluskoiraliitolta kuitteja vastaan
kilpailumatkan päätyttyä.
Hyväksyttyjä kuluja ovat:
-

Matkaliput julkisilla kulkuvälineillä
Omalla autolla ajetuista matkoista polttoainekulut. Auto tankataan kotipaikkakunnalta matkalle
lähdettäessä ja heti palattua. Lähtötankkausta liitto ei maksa (käytäntö kuten vuokra-autoissa).
Majoituskulut hallituksen hyväksymän matkustussuunnitelman mukaisesti. Kuitista/laskusta tulee käydä
ilmi majoittujien nimet.

8. Joukkueen muiden kulujen korvaaminen
-

-

Liitto ei maksa joukkueenjohtajalle, maalimiehelle eikä joukkueen jäsenille korvausta menetetystä
työajasta.
Liitto ei maksa joukkueen ruokailuja, lukuun ottamatta maksimissaan kahta virallista illallista (yleensä
arvontaillallinen ja juhlaillallinen).
Jokainen joukkueen jäsen ottaa ja maksaa itse matkavakuutuksen.
Koiranohjaaja huolehtii ja maksaa koiralta vaadittavat rokotukset, terveystodistukset ja madotukset.
Koiranohjaaja hankkii omalla kustannuksellaan koiralle halutessaan eläinlääkärikuluvakuutuksen kilpailun
ajaksi
Liitto hankkii koiralle vastuuvakuutuksen kilpailun ajaksi yhteistyökumppaninsa Agrian kautta, kun kilpailu
pidetään maassa, joka on Agrian vastuuvakuutuksen piirissä.
o Vastuuvakuutuksen saaminen veloituksetta Agrian kautta vaatii, että liitto saa luovuttaa sekä
koiran haltijan (ohjaajan) että koiran tiedot Agrialle.
Koiranohjaaja varaa mukaan omat ja koiran tarvitsemat lääkkeet ja ensiaputarvikkeet sekä koiran ruuat.
Koiranohjaaja vastaa kaikista koiran aiheuttamista vahingoista matkan aikana.
Koiranohjaaja vastaa kaikista koiralle aiheutuneista vahingoista ja sairastumisista matkan aikana.
Jokainen omalla autolla matkustava hankkii ja maksaa itse kaikki autoon matkan vuoksi tarvittavat
vakuutukset.
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9. Edustus ja sponsorointi
-

-

Joukkueiden edustusasut hankitaan Palveluskoiraliiton solmimien sponsorisopimusten mukaisesti.
Joukkueenjohtaja ei voi tehdä liittoa sitovia sopimuksia.
Joukkueenjohtaja edustaa Suomea ja joukkuetta kaikissa matkan aikana tapahtuvissa kilpailuun liittyvissä
virallisissa tilaisuuksissa.
Joukkueenjohtaja huolehtii, että joukkueen jäsenet pukeutuvat virallisiin edustusasuihin avajaisissa ja
palkintojenjaossa sekä mahdollisuuksien mukaan suoritusten aikana, sekä huomioi sponsorisopimukset
Palveluskoirat-lehteen toimitettavassa valokuvamateriaalissa. Ohjaaja ei saa käyttää suorituksen aikana
vaatteita, joissa näkyy muita tuotemerkkejä.
Joukkueenjohtaja valvoo, että joukkue esiintyy korrektisti kaikissa tilanteissa koko matkan ajan, sekä
raportoi asiasta tarpeen tullen.
Joukkueenjohtajan tulee muistuttaa ja valvoa joukkueen jäseniä yleisestä koirakurista,
eläinsuojelunäkökohdista sekä kaikissa koiran käsittelyyn liittyvissä asioissa.

