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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

TUOMARI

― Tuomarien yhteystiedot löytyvät SNJ:n Koekalenterista

• Tuomari kysytään suullisesti, ei viestillä

• Vahvistus sovitulla tavalla, kirje vai sähköposti

o Tallenna vahvistus

• Ulkolaisen tuomarin kohdalla Kennelliitto tarvitsee tiedon 
arvosteluoikeuksista todistuksen, jotta tuomari on valittavissa koiraa 
arvostelutuomariksi ja hänen varmentamat koetulokset voidaan 
tallentaa Kennelliiton järjestelmään. 

o Katso tarkemmat ohjeet Koesihteerin ohjeistuksesta
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

KOEKALENTERI

― Sovitaan aika, paikka ja tuomari/tuomarit sekä koevastaava & koesihteeri

― Koe lisätään SNJ:n Koekalenteriin (koekalenteri.snj.fi)

• Yhdistyksen pääkäyttäjätunnuksilla saa lisättyä uuden kokeen

o Voi lisätä muille koesihteerioikeuksia

o Koesihteerioikeuksilla pääsee muuttamaan/täydentämään tietoja

• Muutkin järjestäjät/yhdistykset näkevät ajankohdan

― Ilmoittautumisaika, koiramäärä, luokat, sähköinen ilmoittautuminen

― Koekalenteri helpottaa koesihteerin työtä

• Koekutsut, varasijailmoitukset, koiraluettelo

• Kutsujen yhteydessä olevia tekstejä voi muokata ja tarvittaessa paina 
alhaalta ”palauta oletuskutsu”, niin saat sen näkyville

― Koekalenteria uudistetaan parhaillaan. Ainakin koekäytössä tällä kaudella 
”nykyisillä” ominaisuuksilla
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ANOMINEN OMAKOIRA

― Koe anotaan Kennelliiton Omakoiran kautta kennelpiiriltä

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kokeiden-anominen-omakoira-
palvelussa-ohje-yhdistyksille

― Tapahtuman järjestäjän oikeus yhdistykseltä, pitää olla SKL jäsen

― Anomuksessa: aika, paikka, ylituomari, vastaava koetoimitsija, koesihteeri, 

ilmoittautumistiedot, etusijat ja maksuohjeet

― Kokeen siirto tai peruminen kennelpiirin kautta 

• Myös ylituomarin tai vastaavan koetoimitsijan muutos

• Siirron tai perumisen ohjeet:

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-ohje-kokeiden-ja-

kilpailujen-ajankohdan-siirrosta-tai-peruuttamisesta
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ANOMISAIKATAULU 

― Anomisaikataulu Omakoiran kautta

Kokeen pitoaika Anomus piirillä

1.1.-30.4. 31.8. mennessä

1.5.-31.7. 31.12. mennessä

1.08.-31.12. 31.3. mennessä

― Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista 
johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-
30.4 väliselle ajalle (huom! Irtipitolupa)

• Poikkeusaikana (mm. Covid19) on ollut käytössä poikkeavia 
anomisaikoja

― KV-kokeen anomus pitää olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen kokeen 
pitoa kennelpiirin puollolla varustettuna. Kokeen myöntää FCI
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ILMOITTAUTUMISMAKSU

― Järjestäjä päättää itse ilmoittautumismaksusta ja miten sen haluaa.

― Päätetään yleensä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa

― Yleinen periaate: vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan.

• Käytettyjä vaihtoehtoja: ilmoittautumisen yhteydessä tai kun 
koepaikka on varmistunut

― Voi olla eri maksu jäsenelle tai ei-jäsenelle
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

RAJOITUKSET 
Kennelliiton ohjeistuksen mukaan

― Yleinen koe/osanotto ei rajoitettu
― Yleinen koe/rajoitettu osanotto: 

• Eri rajoituksia
• Validi käytäntö on se, että loput koepaikat arvotaan, mikäli koepaikkoja jää 

avoimeksi mm. rotuun tai jäsenyyteen perustuvan rajoituksen jälkeen. Tämä 
koskee noutajien rodunomaisia kokeita. (SKL/Jukka Lindholm/KL 7.8.2012)

― Jäsentenvälinen koe. Rajoittamaton osanotto tai rajoitettu osanotto 
(Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenten välinen koe)

― Muulla tavoin rajoitettuja kokeita myönnetään vain Kennelliiton luvalla (käsitellään 
Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnassa).
―https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ohje_kokeiden_rajoituksist

a.pdf
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

IRTIPITOLUPA

― 1.3. – 19.8. väliselle ajalle tarvitaan kokeeseen irtipitolupa, joka anotaan 
Suomen Riistakeskukselta Oma Riista -palvelusta 

• Osa kennelpiireistä hakee yhä irtipitoluvat eli varmista omasta 
kennelpiiristä miten toimivat

• Hae kaikki saman koekauden tarvittavat irtipitoluvat kerralla.

o Irtipitolupa maksaa 100€ ja samaan saa useamman

• Irtipitolupa (tai sen kopio) on aina oltava koepaikalla mukana, jos joku 
sitä kysyy
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

UUTTA IRTIPITOLUPA-ASIAA v. 2022

― Riistakeskuksen ohjeistuksen mukaan NOU, NOWT sekä NOME B 
alokasluokan kokeita on mahdollista järjestää myös kriittisenä 
pesintäaikana mutta muiden NOME B luokkien järjestäminen on 
perusteltava erittäin hyvin, jotta lintujen pesintärauha on mahdollista 
säilyttää.

• Kriittiset pesintäajat ovat: Etelä- ja Lounais- Suomi 20.5-30.6, Väli-
Suomi 1.6-10.7, Pohjois-Suomi 20.6-20.7. 

• Jatkossa irtipitolupa-anomuksiin tulisi määritellä kokeelle myös vara-
alueet sekä varapäivämäärät, mikäli koetta ei voida myöntää 
alkuperäiselle anomisajankohdalle
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ILMOITTAUTUMISAJAN JATKAMINEN

― virallinen ilmoittautumisaika on aina alkuperäinen koeanomuksessa ja Koiramme-lehden 
koeilmoituksessa mainittu aika. Virallisessa koeilmoituksessa mainitut etuoikeudet ovat 
voimassa ko. ajan.

― Jos kokeen ilmoittautumisaikaa jatketaan koeilmoituksessa mainitun ilmoittautumisajan 
jälkeen esim. syystä, että koe ei ole tullut täyteen, tulee kokeeseen ottaa mukaan kaikki, 
jotka ovat ilmoittautuneet virallisena ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen kokeeseen 
voidaan ottaa jälki-ilmoittautumisia ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-
ilmoittautuneet eivät mene varsinaisella ilmoittautumisajalla ilmoittautuneiden edelle. 
Jos kokeeseen otetaan koiria varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen, on asiasta hyvä sopia 
kokeen ylituomarin kanssa.

― Mikäli kokeen ilmoittautumisaikaa jatketaan, SNJ:n koekalenteriin kirjataan 

• lisätiedot-kohtaan maininta ilmoittautumisajan jatkamisesta ja milloin virallinen 
ilmoittautumisaika on päättynyt.

• jatkoaika kenttään ”ilmoittautuminen päättyy” jolloin koekalenteri sulkee kokeen/ 
luokan automaattisesti kun se on täynnä. Älä siis muuta kohtaa ”ilmoittautumisaika”. 
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ILMOITTAUTUMISAIKA ON PÄÄTTYNYT

― yhteydenotto tuomareille ja vastaavalle koetoimitsijalle koiramääristä, 

aloitusajankohdasta yms. käytännön asioista. Sovi vastaavan koetoimitsijan 

kanssa kuka on yhteydessä tuomariin. Usein on helpompaa, jos tuomari 

asioi vain yhden henkilön kanssa

― Tarkista osallistumisoikeudet

• Löytyy säännöistä

• A-kokeessa käytössä etusijalista 

• Huomioi jääviyssäännöt (tuomari ei voi arvostella omaa kasvattiaan)

― Huolehdi, että sinulla on koetta varten riittävästi arvostelupöytäkirjoja 
(tilataan Showlink Shop:sta) ja taippareissa kunniakirjoja (SNJ:n
tarvikemyynti, jotkut käyttävät omiaan)
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ETUSIJAT ja KOEPAIKAT, muu kuin NOME-A

Noutajien rodunomaisten kokeiden ja Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti 
koepaikat jaetaan tietyin tapauskohtaisin periaattein. Vain ilmoittautumisajan puitteissa 
todennetusti maksetut ilmoittautumiset huomioidaan, ellei toisin ole etukäteen
ilmoitettu. Koepaikat jaetaan ilmoittautuneiden kesken koeanomuksessa mainitut 
etusijarajoitukset huomioiden. 

Etusijalla ovat ne koirat, joilla ei ole vielä seuraavaan luokkaan / KVA-arvoon oikeuttavia 
tuloksia kasassa (poikkeuksena mestaruuskokeet). Tässä kohtaa huomioidaan kasassa 
olevat tulokset ilmoittautumisajan loppuessa, ei ilmoittautumisajan jälkeen saavutettuja 
tuloksia. Jäsenten etusija menee tämän edelle (jäsen, jolla tulokset kasassa menee 
tuloksettoman ei-jäsenen edelle). 

Niin koepaikat kuin varasijat arvotaan! 
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

ULKOLAINEN TAIPPARITULOS/OSALLISTUMINEN 
KOKEESEEN

― Tästä keskusteltiin webinaarissa:

― Koira suorittaa taipumuskokeen Virossa

o Siellä pääsääntöisesti suomalaiset tuomarit

• NOU1 tuloksen arvostelupöytäkirja lähetetään Tuomaritoimikunnalle

o Tuomaritmk arvioi hyväksytäänkö koiran suoritus vastaamaan 
suomalaista NOU1 tulosta

o Lausunnosta saa paperin/pöytäkirjanotteen, että on hyväksytty

― Keskusteltiin myös, miten toimitaan, jos ulkolainen koira ilmoittautuu 
esim. Suomen B-kokeeseen, vaikka ALO-luokkaan, eikä maassa ole esim. 
taippareita. Koesihteeri lähettää tiedustelun tuomaritmk, joka päättää 
osallistumisoikeuden (koiran rek.todistuksesta pitää olla kopio tulosta 
varten)
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

NOME-A ETUSIJALISTA, valinta A-kokeeseen
https://yttmk.yhdistysavain.fi/noutajien-metsastyskokeet-2/nome-a-etusijalista/

Etulistan avulla pyritään mahdollistamaan aikaisempaa useammalle koepaikka A-kokeessa. 
Toimintamalli on hyväksytty Kennelliitossa.

• Koekausi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7 (metsästysvuosi)
• Ylläpidetään listaa, jossa on kokeista ulos jääneet koirat, kauimmin listalla ollut koira on listan 

ylimmäisenä, uudet koirat lisätään listan loppuun. Lista on nähtävissä netissä YTTMK sivuilla.
• Listaa päivittää tehtävään nimetty henkilö.
• Kauden alussa aloitetaan aina alusta eli etusijalista on tyhjä.
• Kun kokeen ilmoittautuminen päättyy, niin järjestäjä vertaa kokeeseen ilmoittautuneita koiria, onko 

niissä sellaisia, jotka ovat etusijalistalla. Jos on, niin ne pääsevät kokeeseen ja samalla ne poistetaan 
etusijalistalta. Kokeen muut paikat täytetään normaaliin tapaan arpomalla, ylimääräiset koirat 
arvotaan myös järjestykseen ja kirjataan etusijalistalle siellä jo olevien alapuolelle. Jos tulee 
peruutus niin tilalle otetaan kyseiseen kokeeseen ilmoittautunut varakoira, joka on listalla ylimpänä 
ja poistetaan se etusijalistalta.

• Jos kokeeseen päässyt koira peruu osallistumisen niin sitä ei lisätä etusijalistalle sillä sille on ollut 
koepaikka tarjolla. Samaten jos etusijalistalla oleva koirakko ei ota tarjottua koepaikkaa se 
poistetaan listalta.
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

WT-KOKEEN KOIRIEN KARSINTA

Jos noutajien working test (NOWT) kokeeseen on määräajan puitteissa 
ilmoittautunut enemmän koiria kuin mitä kokeeseen voidaan ottaa, valitaan 
osallistuvat koirat arpomalla. Mikäli virallisessa koeilmoituksessa ei ole mainittu 
luokkakohtaisia enimmäismääriä osallistujille, tulee arvonta suorittaa niin, että 
kaikki koirat ovat yhdenvertaisia siitä riippumatta, mihin luokkaan ne on 
ilmoitettu.

1. Mahdolliset etusijalla olevat koirat pääsevät suoraan kokeeseen, mikäli niiden määrä 

ei ylitä kokeeseen otettavien koirien enimmäismäärää.

2. Jos koiralla on ilmoittautumisajan päättyessä luokan vaihtoon oikeuttavat tulokset 

kasassa, se karsitaan ensimmäisenä.

3. Varasijoille jääneet koirat sijoitetaan yhdelle varasijalistalle, jossa kaikkien luokkien 

koirat ovat arvotussa järjestyksessä. Jos esimerkiksi alokasluokkaan tulee peruutus, 

niin kokeeseen pääsee listan ensimmäinen koira, joka voi olla myös jossain toisessa 

luokassa.
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

KOEKUTSU JA VARASIJAILMOITUS

Koekutsut ja varasijailmoitukset saa helposti lähetettyä suoraan koekalenterin 

kautta. Päivitä varasijaa tarpeen tullen, ei tule yllätystä varasijalaiselle. 

― Lähetä varasijailmoitukset heti, kun varasijalle jääneet koirakot on selvillä ja 

koekutsut mukaan mahtuneille viimeistään viikko ennen koetta. 

― Koekutsusta tulee ilmetä: 

• Koepaikka ja -aika, ilmoittautumisaika, tuomarit

• Ajo-ohjeet ja osoite (mikäli karttaosoite olemassa) (mistä lähtien on opastus)

• Kennelliiton rekisteröinti- ja tunnistusmerkintämääräykset ja maininta 

antidoping-säännöistä!  (esimerkki ohjeistuksessa)

• Maininta, että ilmoittautuessa tulee esittää rekisteri- ja rokotustodistukset

• Mahdollisesti maksuohjeet

• Muut huomioitavat asiat (kanttiini, yöpymiset yms.) 

• Yhteystiedot ennen koetta ja koepäivänä
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

STARTTINUMEROT JA -LISTAT

Osallistumisnumerot arvotaan. A-kokeissa ja mock trial –kokeissa starttinumerot arvotaan aina 
osanottajien läsnä ollessa. Myös WT- ja B-kokeissa voidaan erityisesti arvokisoissa numerot arpoa 
osallistujien paikalla ollessa.  

Koekalenteri muodostaa automaattisesti starttilistat, kilpailijoille omat ja koesihteerille oman, jossa 
on osallistujien yhteystiedot. Jos kokeessa on useampi luokka, huolehdi, että koesihteeri-starttilista 
(jossa on osallistujien puhelinnumerot) on kaikkien luokkien koesihteereillä, jotta he voivat soittaa 
osallistujille, joka ei mahdollisesti ole ajoissa koepaikalla. Huomioi, että koesihteerin lista sisältää 
tietosuojan mukaan salassa pidettäviä tietoja, joten sitä ei saa antaa ulkopuolisille. Osallistujille saat 
lähetettyä Koekalenterin kautta starttilistat. Muokkaa tekstiä tarvittaessa. 

Varaa koepäiväksi sihteereille kansiot, kyniä, tyhjiä lomakkeita ja tarvittaessa sadesuoja. Tuomareille 
matkalaskut (Kennelliiton nettisivuilta löydät ajantasaisen). Hanki mahdolliset palkinnot ja 
kunniakirjat valmiiksi. Tulosta starttilistat. 

Sovi ylitoimitsijan kanssa kuka hoitaa mitäkin (työntekijöiden kutsuminen, mikrosirulukija, 
tuomarilahjat jne.)
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

WT-KOKEEN STARTTILISTA

― Koekalenteri ei lähetä starttilistaa sihteerin sähköpostiin, jos koirakoille ei 
ole ensin asetettu starttinumeroita. 

• Ota numerot pois tulostettavasta starttilistasta, mikäli starttinumerot 
arvotaan koepaikalla. Ei tule väärinkäsityksiä.

― Saat WT-kokeen koirakoiden tiedot txt-muodossa. Siitä ne on helppo 
kopioida tulostaulukkoon. Ei tarvitse kirjoittaa erikseen
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

KOEPÄIVÄNÄ 
ILMOITTAUTUMISTEN VASTAANOTTO

― Koepäivänä otetaan osallistujien ilmoittautumiset vastaan ja tarkistetaan, 

että rekisterinumero ja mikrosirunumero on koepöytäkirjoissa oikein. 

Tarkistetaan myös rokotusten voimassaolo ja tunnistusmerkintä. 

Tunnistusmerkintä tulee löytyä koiralta rekisteritodistuksesta ja merkinnät 

tarkistetaan koirista pistokokein.

• Rokotusmääräykset           

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-rokotusmaaraykset

― Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty tai tatuointi on 

niin epäselvä, ettei sitä pystytä lukemaan tai koiran mikrosirua ei löydy, 

tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois kokeesta tai kilpailusta. Tämä 

tehdään kokeen/kilpailun ylituomarin toimesta

― SKL ohjevihko, josta löytyy mm. tunnistemerkintäasia (ja paljon muuta)

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/liitevihko-2022
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

WT-KOE 

Wt-kokeissa koesihteerin tärkein tehtävä kokeen aikana on kerätä pisteitä rasteilta ja syöttää 
ne WT-pistelaskutaulukkoon (excel). Vaihtoehtoisesti pisteet voidaan kerätä myös käsin 
paperille taulukkoon. Anna pisteet tuomareille tarkistettavaksi ennen tulosten julkistamista, 
näin säästytään suurimmilta virheiltä. 
- Tulokset on julkaistava heti koepaikalla niin, että kaikki osallistujat pystyvät tarkistamaan 
omat tuloksensa ennen kotiinlähtöä. Tämä on tärkeää, jotta mahdolliset virhelyönnit/ väärään 
sarakkeeseen merkityt pisteet saadaan korjattua heti. Myös muutoksenhakumenettelyn vuoksi 
tulee kaikkien osallistujien saada tuloksensa tietoon ennen kokeen päättymistä (koe päättyy 
tunti tulosten julkistamisen jälkeen).   
- Kaikki tuloksen saaneet sijoitetaan tuloksissa. Excel-taulukossa järjestetään koirat sijoitus-
järjestykseen (katso seuraava dia).
- Tuloksiin tulee merkitä rastin numeron lisäksi sen arvostellut tuomari, lyhyt tehtäväkuvaus, 
sekä lisäsarakkeeseen muut tiedot (kts kuva). Mikäli koira ei käy kaikilla rasteilla, merkitään 
niille rasteille, joissa koira ei ole käynyt, pisteiden sijasta viiva. Käytännössä tämän saa tehtyä 
exceliin näin: ’- eli viivan eteen laitetaan heittomerkki. Näin excel ei tulkitse viivaa 
miinusmerkiksi.
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

WT TULOSTAULUKKO
https://bin.yhdistysavain.fi/1589330/XtsU7VWxmwbDspW5CmYV0V7r

6k/wt-pistelaskutaulukko_2021.xlsx

18.4.2022 /21

https://bin.yhdistysavain.fi/1589330/XtsU7VWxmwbDspW5CmYV0V7r6k/wt-pistelaskutaulukko_2021.xlsx


Suomen Noutajakoirajärjestö ry

KOKEEN JÄLKEEN 
SÄHKÖISEN KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖ

Koepöytäkirjat täytetään Omakoiran kautta kokeen jälkeen. Toimintoon on pääsy sillä henkilöllä, 

joka on koeanomukseen merkitty kokeen vastaavaksi koetoimitsijaksi. Jos vastaava koetoimitsija 

vaihtuu, siitä on sovittava kennelpiirin sihteerin kanssa jo hyvissä ajoin ennen koetta.

― Vastaava koetoimitsija voi välittää koesihteerille tallennuslinkin, jota käyttäen koesihteeri 

pääsee tallentamaan tulokset. Koesihteerin (tallentajan) tulee olla Kennelliiton jäsen.

― Ylituomarin kertomus kirjataan myös ainoastaan Omakoiraan. Kun sihteeri on tallentanut 

tulokset, lähtee ylituomarille kuittauslinkki, jolla hän kuittaa/vahvistaa tulokset Omakoirassa 

(anna tuomarille tarvittaessa käsinkirjoitetut tulokset). 

― Koetulosten tallennusohjeet löytyvät Kennelliton sivuilta: 

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koetulosten-tallentaminen-sahkoisesti-omakoira-

palvelussa-0

― Koepöytäkirjan täyttöohjeet löytyvät Kennelliiton sivuilta: 

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koepoytakirjan-tayttoohje-0
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Suomen Noutajakoirajärjestö ry

TULOSTEN TALLENTAMISESTA…

NOWT ja NOME-A kokeiden tulosten tallennuksen yhteydessä on kirjattava kaikkien tuomareiden 

nimet (myös ns. palkintotuomarit). Kun nämä kirjaa ensimmäisen koiran kohdalle niin ne tulevat 

automaattisesti kaikille seuraaville. Jos NOWT:ssä eri luokkia ovat arvostelleet eri tuomarit niin on 
muistettava olla tarkkana ja kirjattava oikeat tuomarit kunkin luokan kohdalle. 

Sähköisiin NOWT ja NOME-A koepöytäkirjoihin tulee kirjata kaikkien koirien sijoitukset, näin ne 
saadaan näkyviin myös tietokantaan. Sijoitus tulee kirjata ’Huomautuksia’ kenttään (samaan kun 
SERT ja vara-SERT). 

Sijoitus kirjataan seuraavasti: 
Voittaja 1. sija
Toinen 2. sija
Kolmas 3. sija jne.. 

WT-kokeessa 0-tuloksen saaneille ilmoitetaan tulosten tallennuksessa myös pistemäärä.
Jos kokeeseen osallistuu ulkomaisessa rekisterissä oleva koira, täytyy koiran rekisteritodistus 
toimittaa etukäteen Kennelliittoon sähköpostilla liitetiedostona (koetuloskirjaukset (at) 
kennelliitto.fi) jotta koiran tulos voidaan tallentaa Omakoiran kautta. 
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ARVOSTELULOMAKKEET

Koirakohtaisia pöytäkirjoja ei toimiteta enää kennelpiirin pöytäkirjantarkastajalle, vaan 
suoraan Showlink Oy:lle, joka jakelee ne edelleen kullekin rotujärjestölle sekä 
tuomaritoimikunnalle.

Toimitusosoite on: Showlink Oy
Koetulokset
PL 20
79101 Leppävirta

Papereita ei ole syytä eikä tarvetta pistää postiin heti maanantaiaamuna kokeen 
jälkeen mutta kuitenkin n. viikon kuluessa kokeesta. Mikäli jonkin koiran koetuloksessa 
tai sen tallennuksessa on jotain epäselvää, on hyvä, että lukukelpoinen koirakohtainen 
pöytäkirja on jonkin aikaa vielä saatavilla. Se alimmainen valkoinen paperi, joka jää 
järjestäjälle, on hyvin harvoin kovinkaan luettava. 

Kennelliiton ohje: Koetulokset on toimitettava sähköisesti viikon (1) kuluessa 
ylituomarin hyväksyttäväksi ja ylituomarin on tarkastettava ja hyväksyttävä tulokset 
kahden (2) viikon kuluessa.
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PERUUTUKSET JA MAKSUJEN PALAUTUKSET
MUUTOKSENHAKU

― Käsittele peruutukset ja hoida osallistumismaksujen palautus. Maksun palautukseen oikeuttava 
syy on koiran tai ohjaajan sairastuminen tai koiran kiima. Kohtuullinen aika maksujen 
palautukselle on kaksi viikkoa, palautuksesta voidaan vähentää kohtuulliset käsittelykulut

MUUTOKSENHAKU 

― Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. 

― Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen kokeen, kilpailun tai testin päättymistä kirjallisesti, 

Kennelliiton lomakkeella tapahtumasta vastaavalle tuomarille tai vastaavalle ylituomarille. 

Tämän on erimielisyyteen perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti ratkaistuksi.

― Koe, kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua tulosten julkaisemisesta.

― https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-kennelliiton-muutoksenhakumenettelysta

Koepaikalla tulee olla SKL lomake muutoksenhakua varten. Sen voi tulostaa Kennelliiton sivuilta. 
Lisäksi koepaikalla tulee olla SKL lomake ”Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä, joita saa 
tilata Showlinkiltä (lomake on ilmainen).
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SM-KOKEET

― Anotaan ensin YTTMK:n kautta

― Huomioi SM-kokeiden poikkeava anomisaika 

― Tutustu aina mestaruuskokeiden sääntöihin

• Ilmoittautumisaika

• Karsintaperusteet
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