
 
 
PETOTESTIN JÄRJESTÄJÄLLE                                    

 
Tervetuloa mukaan järjestämään petotestejä! 
Tapahtuman järjestäminen on helppoa, eikä järjestäjälle 
aiheudu tapahtumasta kuluja.  
 
Järjestäjä ei ole vastuussa peruutuksista tai poisjäänneistä. 
Tarvittaessa avustamme testin järjestelyissä! 
Tehtävät ovat selkeitä, niistä selviytyy yksinkin, mutta halutessaan ne voi jakaa. Järjestäjän ollessa 
esimerkiksi koirakerho tai ystäväporukka, tehtävään tulee valita vastuuhenkilö tai -henkilöt, jotka 
ovat oikeutettuja veloituksettomiin testeihin. Yksi vastuuhenkilöistä toimii kuitenkin 
päävastuussa ja jakaa petotestitiimiltä saamansa tiedotteet muille vastuuhenkilöille.  

 

Järjestäjän tehtävät: 

 
1. Testipaikan hankinta: 
 
Testipaikan oltava riittävän tilava, tasainen, kovapohjainen alue, jossa testi voidaan suorittaa. 
Parhaita testipaikkoja ovat olleet mm.parkkipaikat, koulujen kentät, leirintäalueet, 
hiekkamontut jne. 
 
Pedot eivät liiku hyvin kovin epätasaisella, liian pehmeällä, liukkaalla tai kovin lumisella alustalla. Tämän 
vuoksi testipaikan pohjaksi ei sovellu esim. sänkipelto eikä tekonurmi eikä liian pehmeä pohja (maneesi, 
ratsastuskenttä tmv)  
Huomioithan, että kesähelteillä asfalttialueet saattavat olla myös toisinaan liian kuumia!  
Loppusyksystä kevääseen asti huomioitava myös lumi ja jää, tarvittaessa alueen aurauksesta ja 
hiekotuksesta on huolehdittava ennen testiä. Testipaikan järjestäjän vastuulla on tarkistaa testipaikan kunto 
ennen testipäivää hyvissä ajoin ja tarvittaessa otettava yhteyttä petotestitiimiin. 
 
Tilan suhteen huomioitava, että testipaikkaan olisi saatava tehtyä neljä eri hajujälkeä sopivin välimatkoin (n. 
4m minimi) sekä mahdollisesti pari varajälkipaikkaa.  
Testipaikan läheisyydessä tulisi olla sopivasti parkkipaikkoja osallistujille ja parkkialue ei saisi olla suorassa 
näköyhteydessä testialueeseen.  
 
HUOM! Testipaikaksi eivät sovellu: 
- suuret yleisötapahtumat, esim. messut  
- pienet suljetut tilat (jääkiekkokaukalo, tenniskenttä tms.)  
 

2. Tapahtuman markkinointi 
- Materiaalin saa valmiina, sekä sähköisenä että tarvittaessa paperiversionakin 
- Mainostus esim. lähialueen kauppojen ja liikkeiden ilmoitustauluille, eläinlääkäriasemille jne. 
Mainoksia kannattaa laittaa liikkeiden ilmoitustauluille jne. hyvissä ajoin esille, noin kuukautta 
ennen.  
- Mainoksia kannattaa jakaa myös Facebook-ryhmiin sekä tietenkin omassa ystäväpiirissä. 
Huomioi myös muu sosiaalinen media ja mahdolliset muut mainostusmahdollisuudet!  
- Petotestien luoma Facebookin tapahtumasivu on helppo jakaa omalle Fb-sivulle ja ryhmiin ja 
se kannattaa tehdä mahdollisimman varhain. (Ethän tee omaa tapahtumasivua, joka voisi sekoittaa 



ja hankaloittaa mm. arvonnan suorittamista!)  
- Mainostaminen on jatkuva prosessi - aktiivinen mainostaminen tuottaa aina parhaan tuloksen!  
 
3.  Testipäivinä avustaminen paikanpäällä  
- Petotestitiimi tulee paikalle 1h ennen testien alkua, järjestäjä samaan aikaan paikalle 
- järjestäjä tulostaa päivitetyn osallistujalistan  
- arvostelukaavakkeiden ja diplomien esitäyttäminen  
- testiin tulijoiden vastaanotto ja ohjaus (mm. koirien ulkoilutus, parkkipaikat jne) tarvittaessa 
- osallistumismaksujen kerääminen ja kirjanpito 
- muu avustaminen tarvittaessa 
 
4. Valokuvaus 
- Järjestäjä huolehtii halutessaan valokuvaajan. Valokuvaaja paikanpäällä on aina 
tietenkin kaikkien kannalta mukava asia, mutta ei pakollinen. 
 
Huom! Ilmottautumiset ja aikataulutus tulevat meidän järjestelmämme kautta.  
Järjestäjälle aikataulut tulevat samaan aikaan kun osallistujat saavat listat.  
Järjestäjä saa noin kerran viikossa väliaikatietoja ilmoittautuneiden määrästä, alkaen noin pari 
kuukautta ennen testiajankohtaa.  
 
 

YLEISTÄ TIETOA 
 
Mikäli testejä varten on varattu useampi testipäivä, valitaan yksi päivistä ensisijaiseksi päiväksi 
ja siihen otetaan ilmoittautumisia ensin. Jos päivä täyttyy varapaikkoja myöten, avataan 
ilmoittautumisiin myös varapäiväksi valittu päivä. Minimiosallistujamäärä on 20 testiä / päivä, jotta 
testipäivä järjestetään.  
 
Mikäli testipaikka on maksullinen tai siitä aiheutuu muita kuluja, tulee olla etukäteen 
yhteydessä petotestitiimiin! 
 

MUUTA 
Testin järjestäjät saavat yhden ilmaisen testin / 10 testiä. Myös koko päivän valokuvaava 
henkilö saa yhden ilmaistestin.   
 
Järjestäjätahon koiria voidaan testata ennen testien alkua, päivän päätteeksi tai testien väliajalla 

esim. poisjääneiden koirien tilalla. Järjestäjien koiria ei ilmoiteta etukäteen. 

 

Yhteydenotot: 

ensisijaisesti sähköpostilla petotestit@gmail.com 

Testaamiseen liittyvät asiat Asko Sorvo puh. 046 5635539 

Järjestäjien asiat Hanna-Mari Rajaniemi puh. 040 5493000 

Ilmoittautumisasiat Riina Saarinen ilmot.petotestit@gmail.com /  

puh. 050 3032267  
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