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Kennelpiirin näyttelyohjaajan toimiohje
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 20.-21.10.2020 (19/2020, sähköpostikokous). Voimassa 1.1.2021
alkaen.
1. Näyttelyohjaajan asema
Näyttelyohjaaja on Kennelliiton ja kennelpiirin toimihenkilö, jonka Kennelliitto nimittää kennelpiirin esityksestä ja
joka toimii pääasiassa oman kennelpiirinsä koiranäyttelyiden asiantuntijana.
Kennelliitto vastaa näyttelyohjaajatoiminnasta koko maassa yhteistyössä kennelpiirien kanssa. Näyttelyohjaaja
toimii läheisessä yhteistyössä oman kennelpiirinsä kanssa. Kennelpiirin hallitus kutsuu tarvittaessa oman piirinsä
alueella toimivat näyttelyohjaajat kokouksiinsa.
2. Näyttelyohjaajan valinta ja pätevöinti
Näyttelyohjaajan tehtävään hakeudutaan lähettämällä hakemus ja tarvittavat liitteet kennelpiirille. Esitykseen
liitetään henkilön laatima ansioluettelo, josta ilmenee hänen toimintansa kennelharrastuksessa. Kennelpiiri tekee
esityksen näyttelyohjaajasta Kennelliiton hallitukselle. Hallituksen tehtävä on nimittää näyttelyohjaaja
tehtäväänsä.
Näyttelyohjaajia voi olla kennelpiirissä useampi kuin yksi, mikäli kennelpiiri katsoo sen tarpeelliseksi.
Esitetyn henkilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
- hakijalla on voimassa oleva, vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys Kennelliitossa
- suorittanut hyväksytysti kehätoimitsijakurssin ja toiminut tehtävässä useita vuosia
- hallitsee koiranäyttelyiden säännöt ja järjestämisohjeet sekä on koiranäyttelyiden moniosaaja
- hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
- hyvä englannin kielen taito, ruotsinkielisillä alueilla myös hyvä ruotsin kielen taito
- on halukas kehittämään itseään ja omaksuu uusia asioita
- nauttii yleistä luottamusta kennelharrastuksen piirissä
- hakijan toiminta on ollut moitteetonta vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan (ei ole saanut esimerkiksi
Kennelliitolta kurinpitorangaistuksia eikä ole rangaistu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta).
Näyttelyohjaajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat sopiva diplomaattisuus, itsevarmuus ja nopea asioihin
reagointi. Näyttelyohjaajien toimintaa ohjaavat arvot ovat johdonmukaisuus, tasapuolisuus, asiallisuus ja
asiakaspalveluhenkisyys. Näyttelyohjaajan on hyvä olla kielitaitoinen ja hänen täytyy osata delegoida ja kouluttaa.
Näyttelyohjaajan tulee välttää provosoitumista eikä hänen tule tavoitella omaa etuaan.
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3. Näyttelyohjaajan koulutus
Kennelliitto ja kennelpiiri perehdyttävät uudet näyttelyohjaajat tehtäväänsä ja Kennelliitto vastaa
näyttelyohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Näyttelyohjaajan tulee ylläpitää ammattiosaamistaan
osallistumalla Kennelliiton järjestämiin koulutuksiin vähintään joka toinen kerta sekä toimimalla säännöllisesti
näyttelyohjaajana ja kehätoimitsijana.
4. Näyttelyohjaajan tehtävät
Näyttelyohjaajalla on useita rooleja ja hän toimii tehtävässään Kennelliiton alaisuudessa. Näyttelyohjaajan tulee
noudattaa Kennelliiton sääntöjä, ohjeita sekä määräyksiä. Hän on tehtävässään Kennelliiton edustaja.
Näyttelyohjaajalla on tehtäviä niin koiranäyttelyissä kuin niitä järjestävissä toimikunnissa ja kennelpiirissä.
Tietojen ja toimintatapojen vaihdon kannalta suositellaan näyttelyohjaajana ja/tai kehätoimitsijana toimimista
mahdollisuuksien mukaan myös muissakin kuin oman kennelpiirin alueen koiranäyttelyissä.
4.1 Näyttelyohjaajan rooli koiranäyttelyissä
Näyttelyn nimetyn näyttelyohjaajan tulee olla läsnä kaikissa KV-, NORD- ja KR-koiranäyttelyissä näyttelyn alusta
näyttelyn loppuun. Näyttelyohjaajan suositellaan olevan läsnä myös ryhmänäyttelyissä. Näyttelytoimikunnat
voivat halutessaan kutsua näyttelyohjaajan paikan päälle myös muihinkin kuin KV-, NORD-, KR- ja RN-näyttelyihin.
Näyttelyohjaajan kutsumista varsinkin suurimpiin erikoisnäyttelyihin suositellaan.
Koiranäyttelyssä näyttelyohjaajan tärkein tehtävä on valvoa ja ohjata näyttelyn sujumista koiranäyttelysääntöjen
ja annetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi näyttelyohjaaja auttaa mahdollisten ongelmatilanteiden tai
näytteilleasettajien ja toimihenkilöiden välisten erimielisyyksien selvittämisessä ja ratkaisemisessa.
Näyttelyohjaaja varmistaa, että tilanteet hoidetaan sääntöjen mukaisesti ja on tarvittaessa näyttelyn
toimihenkilöiden ja kehätoimitsijoiden tukena. Näyttelyohjaaja auttaa näyttelytoimikuntaa tarvittaessa
ryhmäkilpailujen suunnittelussa ja läpiviennissä sekä valvoo ryhmäkilpailujen sujumista. Näyttelyohjaaja voi
tarvittaessa toimia myös tulosten online-tallennuksen tukena.
4.2 Näyttelyohjaajan tehtävät näyttelytoimikuntien kokouksissa
Näyttelyohjaaja on näyttelytoimikunnasta riippumaton toimija, joka toimii tarvittaessa näyttelytoimikunnan
neuvonantajana. Näyttelyohjaaja varmistaa, että näyttelyn suunnittelu ja järjestäminen sujuvat
koiranäyttelysääntöjen ja järjestämisohjeiden mukaisesti. Näyttelyohjaajan tärkeimmät tehtävät toimikunnassa
ovat neuvoa, opastaa ja tukea toimikuntaa näyttelyn järjestämiseen liittyvissä asioissa. Jokaisen KV-, NORD-, KR- ja
RN-näyttelytoimikunnan (pl. Kennelliiton järjestämät näyttelyt) on kutsuttava näyttelyohjaaja ainakin yhteen
kokoukseensa. Näyttelyn nimetyn näyttelyohjaajan riippumattomuuden vuoksi suositellaan, että näyttelyohjaaja
ei toimi sekä näyttelyn näyttelyohjaajana että toimikunnan puheenjohtajana, sihteerinä tai rahastonhoitajana.
Näyttelyohjaaja neuvottelee tai tarvittaessa järjestää yhdessä toimikunnan kanssa ulkomaisten tuomareiden
ohjeistustilaisuuden, mikäli näyttelyssä on tuomari, joka arvostelee ensimmäistä kertaa Suomessa.
Näyttelyn jälkeen näyttelyohjaaja antaa näyttelytoimikunnalle palautetta näyttelyn järjestämisestä ja
sujuvuudesta ja auttaa toimikuntia kehittämään toimintaansa.
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4.3 Näyttelyohjaajan tehtävät kennelpiirissä
Näyttelyohjaaja on kennelpiirinsä koiranäyttelyiden asiantuntija, joka toimii kouluttajana, kennelpiirin hallituksen
ja näyttelyiden järjestämiseen liittyvien tahojen välisenä yhteyshenkilönä sekä auttaa ja neuvoo hallitusta
koiranäyttelyihin liittyvissä asioissa.
Näyttelyohjaajan tehtäviin kuuluvat kennelpiirin kehätoimitsijaluettelon seuraaminen Omakoira-palvelussa,
kehätoimitsijoiden aktiivisuuden seuranta ja sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Näyttelyohjaaja
tiedottaa kennelpiirin kehätoimitsijoita heitä koskevista kennelpiirin tai Kennelliiton asioista ja päätöksistä.
Kennelpiirin hallituksen käsitellessä näyttelyihin liittyviä asioita suositellaan, että kennelpiirin näyttelyohjaajat
kutsutaan kokoukseen, jotta näyttelyohjaajien näyttelyiden asiantuntemus ja näyttelysääntötuntemus ovat
hallituksen käytettävissä. Näyttelyohjaajien tulisi osallistua näyttelyanomusten käsittelyyn, mm. varmistamaan,
että toimikunnan kokoonpano on riittävä tai että toimikunnalla on riittävä osaaminen ja resurssit näyttelyn
järjestämiseen.
Jos kennelpiirin alueella on useampi näyttelyohjaaja, tehtävien tasapuolinen jakaminen on suositeltavaa.
4.4 Näyttelyohjaajan järjestämät kurssit ja koulutukset
Näyttelyohjaaja vastaa
- kennelpiirin kehätoimitsijoiden perus- ja jatkokoulutuksesta
- näyttelytoimikuntien koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta sekä neuvottelutapahtumista
Näyttelyohjaaja voi pyydettäessä antaa näyttelyihin liittyvää koulutusta muissakin kennelpiirin alueella
järjestettävissä koulutuksissa.
5. Näyttelyohjaajan toimen keskeytyminen tai päättyminen
Jos näyttelyohjaaja ei täytä velvoitteitaan ja/tai ei osallistu vähintään joka toiseen jatkokoulutustilaisuuteen tai on
toimestaan poissa yli kaksi vuotta, voi Kennelliitto katsoa hänen luopuneen tehtävästä, tai Kennelliitto voi erottaa
hänet tehtävästään.
Kennelliitto voi erottaa näyttelyohjaajan tehtävästään, mikäli hän ei enää täytä näyttelyohjaajan toimiohjeessa
mainittuja vaatimuksia tai toimii vastoin hyvää kenneltapaa, Kennelliiton sääntöjä, ohjeita tai määräyksiä tai
voimassa olevia lakeja. Kennelliitto voi vapauttaa näyttelyohjaajan tehtävästään, jos hän muuttaa pois nimetyn
kennelpiirin alueelta.
Näyttelyohjaaja voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kennelliitolle.
Jos näyttelyohjaaja haluaa jäädä määräajaksi pois tehtävästä, tulee siitä ilmoittaa Kennelliittoon kirjallisesti.
Näyttelyohjaajan jäädessä yli vuoden ajaksi pois toiminnasta, tulee häneen osallistua seuraavaan mahdolliseen
jatkokoulutustilaisuuteen ennen näyttelyohjaajatoiminnan uudelleen aloittamista. Määräaikainen poissaolo voi
olla enintään kaksi vuotta.
6. Kulukorvaukset ja muut kulut
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Näyttelyohjaajan tehtäviin liittyvistä kulukorvauksista vastaa kennelpiiri voimassa olevan Näyttelyiden
järjestämisohjeen ja Kennelliiton Matkustussäännön mukaisesti.
Kennelliitto vastaa näyttelyohjaajan Kennelliiton järjestämistä perehdytys-, jatko- ja täydennyskoulutukseen
liittyvistä kuluista. Lisäksi Kennelliitto vastaa verkkokursseihin liittyvistä kuluista.
Kennelliitto antaa toimintamäärärahaa kennelpiirien näyttelyohjaajien matka- ja päivärahakorvauksissa
valtuuston kulloinkin hyväksymän talousarvion puitteissa.
Kurssien järjestäjä vastaa kurssin järjestämisestä syntyvistä kuluista (muun muassa mahdollinen tilavuokra,
koulutus materiaalit ja ruokailut).
7. Muuta
Kennelliiton hallituksella on erityisistä syistä oikeus poiketa tästä ohjeesta.
Liitteet
Näyttelyohjaajan käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa ohjaa Kennelliiton sosiaalisen median ohje
(https://www.kennelliitto.fi/liity-jaseneksi/jasenyhdistyksille/kennelliiton-someohjeet).
Ajantasainen luettelo näyttelyohjaajista on saatavilla Kennelliiton kotisivuilla
(https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/nayttelyohjaajat) sekä kennelpiireiltä.

