
Uudenmaan kennelpiirin Mäyräkoirien koko koekauden 

ajokokeen (MÄAJ) järjestämisohje 

Uudenmaan kennelpiirin hallitus hyväksynyt 29.3.2017. 

 

1. Kokeen järjestäjä 

Kokeen järjestäjänä toimii Uudenmaan kennelpiiri. Uudenmaan kennelpiiri voi halutessaan siirtää 

järjestämisvastuun piirin alueella toimiville paikalliskerhoille. 

Kokeen myöntää Uudenmaan kennelpiiri. 

Kokeen järjestäjä huolehtii siitä, että koetulokset julkaistaan. 

 

2. Kokeen ajankohta 

Koe alkaa 20.8. ja päättyy helmikuun viimeisenä päivänä (28./29.2.).  

Sallitut ajoeläimet määräytyvät yleisten MÄAJ koesääntöjen mukaan. 

 

3. Osallistumisoikeus 

Koko koekauden kokeeseen voi osallistua koira, joka täyttää Mäyräkoirien ajokokokeiden 

säännöissä kohdassa 3 mainitut edellytykset kuitenkin niin, että koko koekauden kokeeseen koira 

voi osallistua kunnes se on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat tulokset tai koko 

kauden kokeesta tai aiemmin 2 viikon kokeesta MÄAJ-1 tuloksen.  

 

4. Koemaastot 

Koiran irtilaskupaikat tulee sijoittaa niin, että ne sijaitsevat Uudenmaan kennelpiirin alueella. 

 

5. Ylituomareiden nimeäminen 

- Kokeen järjestäjä nimeää kokeen ylituomarit 

- Ylituomarin ei tarvitse asua kyseisen kennelpiirin alueella, jonka kokeeseen hänet on 

nimetty 

- Ylituomarin asuinpaikan ja koepaikan välisen etäisyyden tulee olla max n. 100km 

- Ylituomari voi myös olla käytettävissä kokeeseen tiettynä aikana, jolloin hän on muutenkin 

alueella 

 

6. Osanottomaksu 

- Osanottomaksu maksetaan ennen kokeen aloittamista joko Ylituomarille, 

Palkintotuomarille tai kokeen järjestäjän ilmoittamalle pankkitilille 

 

7. Ilmoittautuminen 

- Ilmoittautuminen tehdään jollekin järjestäjän nimeämistä Ylituomareista, ensisijaisesti  

kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle Ylituomarille 

- Ilmoittautuminen tulee tehdä viimestään koepäivää edeltävänä päivänä 

- Ylituomareiden yhteystiedot löytyvät Kennelliiton ylituomarihausta 



8. Koiranomistajan, koetoimitsijan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät 

Koko koekauden kestävän kokeen tarkoituksena on madaltaa kokeeseen osallistumisen 

kynnystä ja tehdä kokeen suorittamisesta mahdollisimman helppoa. Asiointi ja yhteydenpito 

tapahtuu pääasiassa puhelimitse. 

- Kokeen onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää että kaikki osapuolet tietävät 

tehtävänsä. 

- Asioista tulee sopia etukäteen ja kaikilla on oltava tiedossa toistensa yhteystiedot. 

 

Koiranomistajan tehtävät 

- Hankkii palkintotuomarin(t), koemaaston sekä tarvittaessa maasto-oppaan 

o Alueen kerhot avustavat mahdollisuuksien mukaan Palkintotuomareiden ja 

maastojen hankinnassa 

- ilmoittaa ilmoittautuessaan palkintotuomarin/-tuomareiden nimen(t), ja ajankohdan 

milloin koe on tarkoitus suorittaa  

- Ilmoittaa ylituomarille tarkat irtilaskupaikat, jotta hän voi tulla halutessaan seuraamaan 

koetta 

- maksaa osanottomaksun ennen kokeen alkua Ylituomarille tai Ryhmätuomarille 

- noutaa tai tilaa maastokortit (2kpl) Ylituomarilta, Palkintotuomarilta tai paikalliskerholta 

- varautuu esittämään ryhmätuomarille koiransa rekisteri- ja rokotustodistuksen. 

 

Koetoimitsijan tehtävät 

- Koko kauden kokeeseen ei nimetä koetoimitsijaa 

- Koetoimitsijan tehtävät hoitaa Ylituomari(t) 

 

Palkinto-/Ryhmätuomarin tehtävät 

- Koe voidaan suorittaa yhden tai kahden tuomarin kokeena 

- Hänen tulee olla yhteydessä Ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta 

- varmistaa osallistumismaksun suorituksen  

- tarkistaa koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon 

- tarkistaa rekisteritodistuksesta, että koira on tunnistusmerkitty ja tarvittaessa tarkistaa 

tunnistusmerkinnän 

- lähettää ylituomarille tekstiviestin, kun koesuoritus alkaa 

- on tarvittaessa kokeen aikana ja välittömästi kokeen päätyttyä yhteydessä puhelimitse 

Ylituomariin antaen selvityksen koe-erien kulusta sekä ilmoittaa koiran saamat 

ominaisuuspisteet ja ajominuutit 

- Mahdollisimman nopeasti kokeen päätyttyä käy ylituomarin kanssa kasvotusten kokeen 

kulun läpi. Samalla täytetään koirakohtainen pöytäkirja. 

 

 

 

 



Ylituomarin tehtävät 

- Ylituomari voi toimia myös palkintotuomarina. Mikäli alueella kuitenkin on toinen 

Ylituomari, suositellaan ettei Ylituomari toimi Ylituomarina kokeessa, jossa hän itse toimii 

Palkinto- /Ryhmätuomarina 

- Mikäli Palkintotuomareita on kaksi valitsee Ylituomari heistä Ryhmätuomarin 

- antaa ennen koesuoritusta Palkintotuomarille/-tuomareille ja koiranomistajalle 

tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden 

toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen 

perushengen mukaisesti. Kyseinen Ylituomarin puhuttelu voidaan hoitaa sähköpostitse. 

- Yhdessä Palkintotuomarin/ -tuomareiden kanssa täyttää koirakohtaisen pöytäkirjan 

purkutilaisuudessa, joka tulee järjestää viimeistään viikon kuluessa suorituksesta 

- Täyttää jokaisesta kokeesta oman koirakohtaisen pöytäkirjan. Mikäli samalla koepäivällä on 

useampi suoritus voi ne täyttää samaan koepöytäkirjaan. 

- Lähettää pöytäkirjantarkastajalle koirakohtaisen pöytäkirjan (3 kopiota) ja koepöytäkirjan 

(4 kopiota) viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta  

 

 

9. Maastokortin ja järjestäjän jäljennöskappaleiden säilytys 

- Kokeen vastaanottanut ylituomari lähettää maastokortin koe- ja koirakohtaisen pöytäkirjan 

yhteydessä koepöytäkirjojen tarkastajalle, joka arkistoi järjestäjän jäljennöskappaleet ja 

säilyttää maastokortit vähintään vuoden ajan. 

 

 

 

Uudenmaan kennelpiiri ry 

Mäyräkoirien ajokoejaosto 


