
Paras keino löytää noutajan pentu on 
ottaa yhteyttä valitsemasi rodun rotuyh-
distyksen pentuvälitykseen. Hyvä kas-
vattaja pyrkii kasvatustyössään siihen, 
että pennuista tulisi terveitä sekä raken-
teeltaan ja ulkomuodoltaan rotumääri-
telmää vastaavia. Tärkeää on vaalia 
noutajien luonnetta ja käyttöominai-
suuksia. 

Hanki pentu kasvattajalta, jolla on 
näyttöä jalostukseen käyttämiensä 
koirien ominaisuuksista. Älä osta rekis-
teröimätöntä pentua, koska se tuskin 
täyttää näitä vähimmäisvaatimuksia ! 

Suomen 
Noutajakoirajärjestö

noutajien asialla
Suomen Noutajakoirajärjestö ry on 
valtakunnallinen noutajien ja noutaja-
harrastajien katto-organisaatio, joka on 
perustettu 1963. SNJ:n alaisena toimii yli 
20 jäsenyhdistystä, jotka kattavat koko 
Suomen lähes 6000 jäsenen voimin. 

SNJ:n tavoitteena on edistää noutajien 
alkuperäistä käyttötarkoitusta sekä lisätä 
noutajarotujen arvostusta monipuolisena 
metsästys- ja harrastuskoirana.

www.snj.fi
@suomennoutajakoirajarjesto

#monipuolinennoutaja

Älä hanki 
rekisteröimätöntä

pentua!



Jalostettu
metsästyskoiraksi
Kaikki noutajarodut on alkuperäiseltä 
käyttötarkoitukseltaan jalostettu metsästyskoi-
riksi, jotka ovat parhaimmillaan kuolleen tai 
haavoittuneen pienriistan talteenotossa maalla 
ja vedessä. Alkuperäisen jalostustarkoituksen 
vuoksi noutajat ovatkin sielultaan lintukoiria. 
Vaikka noutajat ovat kehitetty metsästyskoirik-
si, ne voivat elää onnellisina ilman metsästys-
käyttöä. Pelkiksi sohvakoiriksi ne eivät 
kuitenkaan sovi. Kisakentillä noutajat pääsevät 
toteuttamaan jalostustyypillisiä ominaisuuksi-
aan erityisesti rodunomaisissa lajeissa: 
taipumuskokeessa (NOU), kylmän riistan 
metsästyskokeessa (NOME-B), lämpimän 
riistan metsästyskokeessa (NOME-A) sekä 
Working Testissä (WT).

Noutaja tarvitsee 
aktiviteetteja
Noutajaa valitessa kannattaa ottaa 
huomioon koiralta vaadittava luonne ja 
muut ominaisuudet eli mitä tulet koirasi 
kanssa todennäköisesti harrastamaan. 
Joka tapauksessa jokainen noutaja tar-
vitsee päivittäin joko henkistä tai fyysistä 
aktivointia useita muita rotuja enemmän. 
Jo pelkästään kokonsakin vuoksi noutaja 
tarvitsee ehdottomasti hyvän peruskoulu-
tuksen. Kouluttamattomasta noutajasta ei 
ole kovinkaan suurta iloa ja hyötyä met-
sällä tai muissakaan harrastuksissa. Mitä 
aktiivisempi isäntä tai emäntä, sitä 
iloisempi ja tasapainoisempi noutaja!

Monipuolinen
harrastuskoira
Noutajat ovat ystävällisiä, aktiivisia ja 
toiminnanhaluisia koiria. Ne tarvitsevat 
reipasta liikuntaa ja paljon toimintaa.  
Ominaisuudet, mitkä tekevät noutajasta 
hyvän metsästyskoiran, tekevät siitä sovel-
tuvan myös moneen muuhunkin käyttöön. 
Rodunomaisten kokeiden lisäksi noutajan 
kanssa voi harrastaa mm. tottelevaisuus-
kokeita, rally-tokoa, koiranäyttelyitä, 
agilityä, vesipelastusta, palveluskoiralajeja 
tai koiratanssia. Noutajia on totuttu näke-
mään myös metsästyskoirien jäljestämis-
kokeissa, jäljestämässä kolarihirviä tai 
etsimässä raunioihin hautautuneita ihmisiä. 
Noutajista varsinkin labradorinnoutajia 
käytetään myös opas- ja avustajakoirina 
sekä virkakoirina mm. Poliisissa ja Tullissa.

Hyvin koulutettua ja hyvässä yhteistyössä 
ohjaajansa kanssa työskentelevää noutajaa 
on ilo katsoa, lajissa kuin lajissa!

• chesapeakelahdennoutaja
• kiharakarvainen noutaja
• kultainennoutaja
• labradorinnoutaja
• novascotiannoutaja
• sileäkarvainen noutaja


