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MEJÄ-ylituomarikollegion toimintaohje 
  
Vahvistettu Kennelliitossa 27.10.2021 ja tulee voimaan 1.1.2022  
 

1. Yleistä  
Koemuodon ylituomarikollegio on rotujärjestöjen nimeämä elin, joka toimii rotujärjestöjen 
asiantuntijana Metsästyskoirien Jäljestämiskokeeseen (MEJÄ) liittyvissä asioissa. 

2. Kokoonpano ja valinta  
Kollegion kokoonpano koostuu noutajien, spanieleiden ja mäyräkoirien rotujärjestöjen nimeämistä 
edustajista siten, että näistä jokaisesta on kaksi edustajaa (noutajat 2, spanielit 2, mäyräkoirat 2). 
Yhteensä kollegion jäseniä on siis kuusi edustajaa. Kollegion toimikausi on neljä (4) vuotta ja 
rotujärjestöjen tulee nimetä edustajansa helmikuun loppuun mennessä joka neljäntenä vuotena, 
alkaen vuodesta 2022. Uuden kollegion toimikausi alkaa 1. huhtikuuta. Jos henkilö eroaa tai 
erotetaan kesken toimikauden, edustajan nimeää rotujärjestö, jota eroava henkilö edustaa. Kollegio 
valitsee keskuudestaan toimihenkilöt.  

3. Kokoukset  
Kollegio kokoontuu tarvittaessa. Kollegio on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai hänen 
ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä. Kollegio toimittaa kokouksen 
pöytäkirjan rotujärjestöjen hallitusten nimeämille tahoille (myöhemmin pöytäkirjan jakelu) heti 
hyväksyntämenettelyn jälkeen.  

4. Tehtävät  
Kollegion tehtävänä on: 

 Valvoa kokeen sääntöjen ja ohjeiden noudattamista, sekä edistää arvostelun 
yhdenmukaisuutta. 

 Valmistella ja esittää rotujärjestöille sääntöjen ja ohjeiden muutokset. 
 Koordinoida ylituomarikoulutus ja valita sille osallistujat. Koulutus toteutetaan joko kollegion 

ja rotujärjestön yhteistyönä tai pelkästään rotujärjestön toimesta. 
 Antaa lausunto ylituomarikoulutuksen suorittamisesta ja toimittaa ylituomarihakemus 

Kennelliittoon pätevöimistä varten. 
 Järjestää ylituomareiden jatkokoulutus. 
 Tehdä tilastoja lajista. 
 Huolehtia SM-kokeen kierrosta yhdessä rotujärjestöjen kanssa. 
 Valita tuomarit SM-kokeeseen kuultuaan koetoimikuntaa. 
 Toimia koemuodon asiantuntijaelimenä. 
 Esittää Kennelliitolle ylituomarioikeuksien peruutusta tai arvosteluoikeuksien 

peruutusta/palautusta, kuultuaan rotujärjestöä, jota tuomari edustaa. 
 Hoitaa rotujärjestöjen hallitusten erikseen antamat tehtävät ja tiedottaa muiden 

rotujärjestöjen tai Kennelliiton antamista tehtävistä toisia rotujärjestöjä ennen toimeen 
ryhtymistä. Ohjeen ulkopuolelle jäävien tehtävien osalta kuulla rotujärjestöjä ennen 
tehtäviin ryhtymistä.  
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5. Talous  
Kollegion kustannukset katetaan rotujärjestöjen (3) kesken tasapuolisesti. Kollegio toimittaa tulevan 
vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion syyskuun loppuun mennessä rotujärjestöille 
(pöytäkirjan jakelulla) hyväksyttäväksi. Kollegio toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tammikuun loppuun mennessä rotujärjestöille (pöytäkirjan jakelulla) hyväksyttäväksi. Rotujärjestöt 
toimittavat kollegiolle edellä mainittujen, määräaikaan mennessä toimitettujen, dokumenttien 
käsittelystä pöytäkirjanotteen siitä rotujärjestön kokouksesta, jossa asiaa on käsitelty. Mikäli 
Kennelliitto antaa kollegiolle toimeksiannon, Kennelliitto vastaa toimeksiannon kustannuksista. 
Kollegion jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti, toimiensa laillisuudesta sekä 
talouden hoidosta. 

6. Toimintaohjeen voimassaolo  
Toimintaohjeeseen esitetyt muutokset valmistelee kollegio ja/tai rotujärjestöt. Toimintaohjeen 
hyväksyvät rotujärjestöjen hallitukset ja se on voimassa Kennelliiton vahvistamispäivästä lähtien. 
Kennelliitto vahvistaa rotujärjestöjen hyväksymät muutokset. 


