
TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämään 

                     Tokon edustusjoukkueen valintakokeeseen  

9 – 10.4.2022 
 

 www.tamsk.com 

 

 

 

Kilpailu järjestetään TamSK:n hallissa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

 

Kokeen ylituomarina toimii molempina päivinä Riitta Räsänen ja vastaavana 

koetoimitsijana Johanna Nyberg (0405535828) ja koetoimitsijoina 

lauantaina Nina Hanikka ja sunnuntaina Sari Tuomivaara.  

Liikkeenohjaajina toimivat lauantaina Outi Hälli ja Minna Lähdekorpi ja 

sunnuntaina Raija Frantsi ja Sari Kärnä. 

 
 

Kaikki pitävät kasvosuojainta. Kilpailijat voivat suorituksensa ajan olla ilman 
suojainta, mutta luoksepäästävyyden tarkastamisessa ja ryhmäliikkeissä myös 
kilpailijoilla tulee olla kasvosuojain. 

Ryhmäliikkeet, joissa ohjaaja menee näkösuojaan, tehdään vain kolmen 
koirakon ryhmissä. 

Ohjaajien paikat näkösuojassa merkitään etukäteen, jotta turvaetäisyys säilyy. 

Tarvittava turvaväli tulee ylläpitää kaikissa tilanteissa ja muistaa se myös 
kehissä liikkeiden välissä ja siirryttäessä kehästä toiseen. 

Ohjaaja saa käyttää kokeen kaikissa vaiheissa hanskoja tai 
kertakäyttöhanskoja. Ohjaajan on hyvä käyttää myös omaa käsidesiä, vaikka 
järjestäjä on varannutkin sitä koepaikalle. 

Ohjaajalla tulee numerolappu olla ainakin ryhmäliikkeissä. 
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Lauantai ja sunnuntai 

9:00 – 10:00 Ilmoittautuminen, arvonta 

10:00  Koirien tarkastus, luoksepäästävyys 

10:30 Nollakoira suorittaa yksilöliikkeet 

11:00  Koe alkaa 

 

Yksilöliikkeet 

Ryhmäliikkeet (3 koiran ryhmissä  

numerojärjestyksessä) 

   Palkintojenjako 

 

 

 

  

Tarkastus suoritetaan kehien 1 ja 2 välisessä tilassa.  

Kilpailijat pitävät koko ajan etäisyyttä (2 m) tuomariin ja toisiinsa. 
Kasvomaskia tulee käyttää. 
 
Omistaja tekee koiran juoksutarkastuksen. Valkoinen paperinpala otetaan 
pöydältä, pyyhkäistään koiran takapuoli, näytetään etäältä tuomarille ja 
laitetaan itse roskiin.  
 
Luoksepäästävyydessä tuomari säilyttää riittävän (2 m) etäisyyden ohjaajaan. 
Tarkastus tehdään turvaetäisyyden päässä (ohjaajasta/tuomarista) esim. 
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siten, että koira kulkee tuomarin läheltä löysällä hihnalla muutaman kerran 
tai tuomarin ympäri, tuomari voi ottaa kontaktin koiraan, kutsua koiran 
luokseen tai koira tulee itsenäisesti tuomarin luokse. Tuomari voi koskettaa 
koiraa, mutta välttää turhaa käsittelyä. Lisäksi koiran luoksepäästävyyttä 
arvioidaan koko kokeen ajan. 

Mikäli koirallasi on alkanut juoksu, ota yhteyttä vastaavaan koetoimitsijaan. 
 

 

 

Kanttiinissa on nähtävillä tulospalvelu. FB-tapahtumassa ja Tamskin 

nettisivuilla www.tamsk.com  on linkki tulospalveluun. 

 

Hallissa toimii kamerat, joista pystyy seuraamaan kehien suorituksia. Linkki 

katseluun löytyy em. paikoista.  

 

 

 

Tuomari tarkastaa, että noutoesineet ovat koeohjeiden mukaiset ja ehjät.  
                                                                                                                                             
Ohjaaja laittaa itse noutoesineensä pöydälle. 

Kokeessa edellytetään ohjaajan käyttävän omia ehjiä, siistejä koeohjeiden 
mukaisia noutoesineitään. Niiden tulee olla keskenään aivan identtisiä ja 
tuomarin hyväksymiä. Valitsemastaan kokosarjasta, ohjaajalla on oltava 
mukanaan koko sarja = ohjatun noudon esineet (3 kpl) ja kierto-nouto-hypyn 
esineet (2 kpl). Kierto-nouto-hypyssä on hyvä käyttää niitä kahta 
noutoesinettä, joita koira/ohjaaja ei käsitellyt ohjatussa noudossa, paitsi jos 
ohjaajalla on molempiin liikkeisiin eri esinesarja.  

Toiminta noutoliikkeissä: 

http://www.tamsk.com/
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• Ohjaaja laittaa noutoesineensä pöydälle. Suorituksen päätteeksi ohjaaja 
ottaa noutoesineensä pöydältä ja vie mennessään pois.  

• Noutoliikkeen jälkeen kilpailija palauttaa tunnistusnoutoesineen 
roskakoriin tai vie sen mennessään ja muut koiran tuomat noutoesineet hän 
palauttaa pöydälle ja LO kerää kaksi muuta noutoesinettä pois ja laittaa 
pöydälle. Ohjaaja vie omansa pois koesuorituksensa päätteeksi.  

 

 

Kanttiinin palvelut ovat myös kilpailijoiden käytössä. Korttimaksu tai mobile. 

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 

vastuullaan. Kennelliitto, Tampereen Seudun Koirakerho ry tai kilpailun 

toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 

korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eikä näistä aiheutuvista 

vahingoista. 
 

Pysäköintipaikkoja on toistaiseksi rajoitetusti, joten pysäköi tiiviisti. 
Pysäköinti Luhtaantien varrelle on kielletty! Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, 
joten otsalamppu ja heijastimet ovat pimeällä tarpeen.  

Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien 
juottaminen siis mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla.  

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on 
metallipiikit tai -nastat.  

Puhelimien kuuluvuus on hallissa heikkoa. Parhain kenttä löytyy hallin 
ulkopuolelta.  

Hallissa on wc ja vesipiste. 
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Tupakointi on sallittu vain sille varatulla paikalla. 

Koirien rokotusten ja tunnistusmerkintöjen tulee olla Kennelliiton ohjeiden 

mukaiset. Lisäksi kilpailussa noudatetaan Kennelliiton antidoping sääntöä.  

Ajankohtaisinta tietoa on osoitteessa www.kennelliitto.fi. 
 

Poisjäännit ja kisamaksun palautukset 

Poisjäännit ennen kilpailupäivää sähköpostilla osoitteeseen toko@tamsk.com 
ja kilpailupäivänä vastaavalle koetoimitsijalle. 

Vastaavana koetoimitsijana toimii Johanna Nyberg 040-5535828 
(johanna.nyberg@pp.inet.fi) 

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa 
osoitteeseen: Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere tai 
rahastonhoitaja@tamsk.com 

Mikäli sinulla on Koronaan viittaavia oireita, tee koemaksun palautuspyyntö 
vapaamuotoisella hakemuksella! (Ei tarvitse olla lääkärintodistusta). 
 
 

Yöpymismahdollisuus löytyy yhteistyökumppaniltamme hotelli Hermicasta 
Hervannasta (Insinöörinkatu 78) n.12min ajon päästä Tamskin hallilta. 
Ilmainen parkkipaikka ja heti hotellin takaa aukeavat metsikköiset lenkkeilymaastot. 

Tamsk varaustunnuksella Tamsk201804 viikonloppuhinnat: 
70€/sgl/vrk (normaalisti 80€/sgl/vrk) 
80€/dbl/vrk (normaalisti 96€/dbl/vrk) 
Hinnat sisältävät aamiaisen, iltasaunan, langattoman nettiyhteyden sekä ALV:n. 

Lemmikkilisä, 12 €/huone, on kertaluonteinen maksu koko majoitusajalta ja riippumatta 
lemmikkien määrästä.  
Tarjoushinta koskee viikonloppuun ajoittuvia tapahtumia. 
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitetusti ja varaukset suoraan hotellista. 

mailto:toko@tamsk.com
mailto:rahastonhoitaja@tamsk.com
http://www.hermica.fi/
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Varaukset: sales@hermica.fi tai 03-365 1111 
 

 

Seuraavat ohjeet ovat voimassa toko-kokeiden osalta:  

 

1. Sairaana ei saa tulla kokeeseen. Tämä koskee kaikkia. Mikäli on pienikin epäily 
terveydentilastaan, ei koepaikalle saa tulla.  
 
2. Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 
Palveluskoiraliitto, Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen toimitsijat tai ylituomari 
eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan 
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.  
 
3. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpuhdistusmahdollisuus ja tulee olla käsien 
desinfioimismahdollisuus sekä toimitsijoille että kilpailijoille.  
 
4. Narttukoiran juoksun tarkastuksen tekee ohjaaja pyyhkäisemällä paperilla koiran 
takapäätä ja näyttämällä paperin tuomarille.  
 
5. Ohjaaja saa käyttää kokeen kaikissa vaiheissa hanskoja tai kertakäyttöhanskoja sekä 
hengityssuojainta.  
 
6. Kaikissa luokissa on erittäin suotavaa, että ohjaajat käyttävät omia noutoesineitään, 
lukuun ottamatta tunnistusnoutoesineitä. Myös VOI-luokan metalliesine saa olla oma.  
 
7. Kaikissa luokissa tuomari tarkastaa, että noutoesineet ovat koeohjeiden mukaiset ja 
ehjät. Mikäli kokeen alueella on tarvetta erityisjärjestelyille, noudatetaan tämän 
järjestelyohjeen käytäntöjä. Mikäli tilanne sallii, voidaan erityisjärjestelyjä vähentää 
soveltuvin osin noudattaen kuitenkin aina yleisiä ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja 
muista järjestelyistä, joilla estetään koronavirustartuntoja 

Palveluskoiraliiton sivuilta löytyy ohjeita kohdasta Virkku.net/tiedotteet. 

mailto:sales@hermica.fi

