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Koesihteereiden jatkokoulutus

• Sisältö:
– Koesihteeriohjeistus
– Kokeen anominen

• ”Normaalit” kokeet
• A-kokeet, SM-kokeet

– Koekalenteri
– Ulkomaisten tuomareiden käyttö, toimenpiteet
– Koepapereiden täyttäminen ja jatkokäsittely
– WT

• Pistelasku

– Tulosten julkistaminen ja muutoksenhaku
– A- ja KV-kokeet

• Erityistä
• Tulokset

– Kokeiden siirtäminen ja peruminen
– Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä



Koesihteeriohjeistus

• Yhteistyötoimikunta ylläpitää koesihteeriohjeistusta. 

• Yttmk nettisivuilla on lisäksi yhdessä sovittuja linjauksia ja ohjeita 
koesihteereille.



Kokeiden anominen

• Kokeet anotaan Omakoira-palvelussa. Yhdistyksen käyttöoikeus 
omakoiraan oletusarvoisesti sihteerillä ja puheenjohtajalla, jotka voivat 
antaa ns. tapahtumajärjestäjä-oikeuksia muille.

• Anomisajat ns. normaalit kokeet:

• HUOM!
Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita 
kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää 1.1.-30.4. väliselle ajalle. Ts. A-kokeita voidaan anoa 1.1.-28.2. välisenä 
aikana lyhennetyllä anomisajalla. Tällöin toimitetaan anomus suoraan piirin sihteerille kirjallisesti 
(sähköpostilla) ja perustellaan ”olosuhteista poikkeaminen” saatteeseen.

Kokeen pitoaika Anomus piirillä (Omakoirassa)

1.1.-30.4. 31.8. mennessä

1.5.-31.7. 31.12. mennessä

1.8.-31.12. 31.3. mennessä



Kokeiden anominen

• KV-kokeiden anomus tulee olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen 
kokeen pitoa ko. kennelpiirin puollolla varustettuna. 

• Anomisajat SM-kokeet

Kokeen pitoaika Anomus piirillä (Omakoirassa)

1.1.-30.4. 30.4.

1.5.-31.7. 31.8.

1.8.-31.12. 31.12.



Koekalenteri

• Koekalenterin käyttöohje löytyy kalenterin ylävalikosta 
sisäänkirjautumisen jälkeen. Yttmk nettisivuilla on koesihteereille 
lisäohjeistusta.

• Koekalenteriin tulisi merkitä koe heti kun päivämäärä on tiedossa! 

• HUOM!
Mikäli kokeen ilmoittautumisaikaa jatketaan, tulee jatkoaika syöttää kenttään 
”ilmoittautuminen päättyy” jolloin koekalenteri sulkee kokeen/ luokan automaattisesti kun 
se on täynnä! Älä muuta kohtaa ”ilmoittautumisaika”. Sääntöjen mukaisesti kokeeseen 
voidaan ottaa jälki-ilmoittautumisia ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, jälki-
ilmoittautuneet eivät mene varsinaisella ilmoittautumisajalla ilmoittautuneiden edelle!



Ulkomaiset tuomarit

• Ulkomaisten tuomareiden arvosteluoikeudet tulee tarkistaa 
koekohtaisesti. Kun olet sopinut ulkomaisen tuomarin kanssa hänen 
tulostaan, ota yhteyttä SKL koe- ja kilpailutoimikuntaan 
(kaisa.akerman@kennelliitto.fi) ja pyydä vahvistusta arvosteluoikeuksista.

• Arvosteluoikeuden vahvistus tulee liittää kokeen pöytäkirjojen mukaan.



Koepapereiden täyttö ja jatkokäsittely

• Koepöytäkirja toimitetaan viikon sisällä kokeen jälkeen sen kennelpiirin sihteerille, jonka alueella koe on 
järjestetty.

• Täytä koepöytäkirja (ns. lakana) huolellisesti ja tarkista, että koirakohtaisen pöytäkirjan ja koepöytäkirjan 
tiedot ovat yhteneväiset (NOU ja NOME-B)! Koepöytäkirjasta tulee täyttää jokainen järjestäjän täytettävä 
kohta.

• Ohjeita koepöytäkirjan täyttämiseen:
– Kokeen tunnus: NOU, NOME-B, NOME-A tai NOWT

Huom! KV-koe on NOME-A -koe, kokeen luonteesta rastitaan kohta kansainvälinen
– Koemuoto: kirjoitetaan noutajien taipumuskoe, B-metsästyskoe, A-metsästyskoe tai working test
– Rotukoodit:

• Labradorinnoutaja 122
• Kultainennoutaja 111
• Sileäkarvainen noutaja 121
• Novascotiannoutaja 312
• Kiharakarvainen noutaja 110
• Chesapeakelahdennoutaja 263

– Muista sivunumerointi!
– Yliviivaa mahdolliset ylimääräiset koirarivit lomakkeen lopusta.
– Tulos-sarakkeeseen merkitään tulos esim. ALO1, AVO2, VOI3, A1, A3 tms.
– Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle -, tuomarin keskeyttäessä 

koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle 0.
– Working test:

• Pisteet-sarakkeeseen merkitään koiran saama pistemäärä sekä maksimipistemäärä (esim. 90/100)



Koepapereiden täyttö ja jatkokäsittely

• Kaikki koepöytäkirjat tulee lähettää kennelpiirille tai sen nimeämälle 
koepöytäkirjantarkastajalle tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale, joka 
jää kokeen järjestäjälle.

• Kennelpiiristä tuomaritoimikunnan ja rotujärjestöjen kappaleet lähetetään 
yhteistyötoimikunnan nimeämälle henkilölle (Tobina Nyman, 
Kaunkorventie 767, 16800 Hämeenkoski), joka edelleen lähettää sopivissa 
erissä lajittelemansa koepöytäkirjat rotujärjestöille (rotujärjestöjen 
nimeämät vastaanottajat) sekä tuomaritoimikunnalle (Juha Tenhunen).

• Koepöytäkirjat toimitetaan viikon sisällä kokeen jälkeen sen kennelpiirin 
sihteerille, jonka alueella koe on järjestetty.

• Koepöytäkirjan (ns. lakanan) täyttö sähköisesti Omakoirassa on 
valmistelussa. Tiedotetaan asiasta kun on käytössä.



WT-pistelasku

• Uudet säännöt:

– 1. palkinto vähintään 75 pistettä.

– 2. palkinto vähintään 60 pistettä.

– 3. palkinto vähintään 50 pistettä.

– Ei rastikohtaisia pisterajoja, paitsi jos koira on saanut jostain tehtävästä 0, sitä 
ei palkita. 

• Pistelaskutaulukko (excel) on ladattavissa Yttmk nettisivuilta.

• WT-kokeessa sihteerin tärkein tehtävä koepäivänä on kerätä pisteitä 
rasteilta ja syöttää ne taulukkoon! 



Tulosten julkistaminen

• SKL sääntöjen mukaan kokeet ja kilpailut päättyvät TUNTI tulosten 
julkistamisesta. 

• Kaikissa kokeissa tulee julkistaa KAIKKI tulokset ennen kokeen päättymistä! 
HUOM! WT-kokeissa on julkistettava KAIKKI PISTEET palkintojenjaon 
yhteydessä! Pistetaulukko seinälle näkyviin! 

• SKL muutoksenhakumenettelyn mukaan erimielisyyksistä on ilmoitettava 
ennen kokeen päättymistä (=tunti tulosten julkistamisesta) kirjallisesti SKL 
lomakkeella ylituomarille. Koetoimikunnalla oltava lomakkeita koepaikalla! 
Ks. muutoksenhakumenettely. 



A- ja KV-kokeet

• A-kokeeseen on osallistumisoikeus koiralla, jolla on osallistumisoikeus B-
tai WT-kokeen VOIttajaluokkaan.

• KV-kokeeseen on osallistumisoikeus yli 18 kk ikäisellä (vähintään 18 kk 1 
pvä) koiralla, ei tulosvaatimuksia. HUOM! Kivesvikaisella koiralla ei 
osallistumisoikeutta.

– KV-kokeet ovat suoraan FCI:n alaisia kokeita -> FCI säännöt voimassa, mm. SKL 
jääviyssääntö ei voimassa

• Tulokset:

– A-kokeissa tulokset merkitään A1, A2, A3, A0, A- ja mahdollinen SERT, vara-
SERT kirjoitetaan tuloksen perään.

– KV-kokeissa samat tulokset, mutta CACIT ja vara-CACIT.



A- ja KV-kokeet

• Mikäli KV-kokeeseen ei sisälly noutoja vedestä, eikä jollain palkittavalla 
koiralla ole ko. koekaudelta hyväksyttävää koetulosta sellaisesta kokeesta, 
jossa sen vesityöskentelyä on arvosteltu, tulee tuomarien tehdä ko. 
koiralle vesinouto kylmällä riistalla ja täyttää oheinen todistus pöytäkirjan 
liitteeksi. Todistus on voimassa kaksi vuotta.

NAME OF THE ORGANIZING SOCIETY RECOGNIZED BY THE FCI

The undersigned (two official judges), ........certify that the dog ........, 
breed....., sex...., Studbook number....., has obtained the qualificative
rating....., for the work carried out in deep water, with seeking for and quick
retrieving of game, at trial on (date)....., in the hunting season, organized by
the club........

Signatures ....



Kokeen siirtäminen

• Kokeen siirto koskee aina koko koetta. Päätös siirrosta tulee tehdä ennen kokeen 
alkamista.

• Kokeen siirtämisestä ja sen uudesta ajankohdasta päättävät ylituomari ja 
koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava koetoimitsija yhteisellä 
päätöksellä. Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt, toinen tekee päätöksen yksin.

• Koe voidaan siirtää vain yhden kerran ja uuden ajankohdan tulee olla samalla 
koekaudella, muita vastaavalle ajankohdalle myönnettyjä kokeita häiritsemättä. 
Siirrettyyn kokeeseen voidaan ottaa mukaan myös uusia koiria koesäännön mukaisen 
ilmoittautumisajan puitteissa.

• Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:
– sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
– järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
– koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
– tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua; 

esimerkiksi sairaus, onnettomuus kuolema tms.
– muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi

• Siirto on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille. 
Siirretystä kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa.



Kokeen peruminen

• Kokeen peruutus koskee aina koko koetta.

• Päätös peruutuksesta tulee tehdä ennen kokeen alkamista. Päätöksen 
tekevät ylituomari ja koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava 
toimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä on koepäivänä 
estynyt, paikalla oleva tekee päätöksen yksin.

• Koe voidaan peruuttaa vain seuraavilla perusteilla:
– kokeen siirtämiseen oikeuttava peruste (katso kohta kokeen siirtäminen)

– muu, ko. lajin säännöissä/koeohjeissa mainittu hyväksyttävä syy kokeen 
peruuttamiselle

• Peruutettu koe on peruutussyineen ilmoitettava koepöytäkirjalla 
täyttöohjeen mukaisesti voimassa olevia määräaikaisilmoituksia 
noudattaen (viikko koeajankohdan jälkeen) kokeen myöntäjälle. 
Peruutetun kokeen koepöytäkirjan voi allekirjoittaa kokeen vastaava 
koetoimitsija.



Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä

• Kokeesta vastaavan ylituomarin/koetoimitsijan on tehtävä ilmoitus 
vihaisuuden vuoksi, jos koira tästä syystä on suljettu/hylätty. Jos koira on 
koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni 
ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, 
ilmoituksen tekee ensisijaisesti se henkilö, joka itse tai jonka koira on 
joutunut edellä kuvatun käyttäytymisen kohteeksi. Toissijaisesti 
ilmoituksen voi tehdä koetoimikunnan jäsen, vastaava koetoimitsija tai 
kokeen eläinlääkäri. Ilmoitus voidaan tehdä myös koirasta, joka on 
käyttäytynyt vihaisesti koealueella tai sen välittömässä läheisyydessä, 
vaikka sitä ei ole ilmoitettu kyseiseen kokeeseen.

• Ilmoitus tehdään SKL lomakkeella. Koetoimikunnalla oltava lomakkeita 
koepaikalla!


