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Nou/nome-yhteistyötoimikunnan tiedote 2/2014 
Nou/nome-yhteistyötoimikunta on noutajakoirarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka valmistelee ja 

päättää sille kuuluvia nou/nome-asioita, ja johon rotujärjestöt ja tuomaritoimikunta valitsevat edustajansa 

vuosittain. Yhteistyötoimikunnan tarkoitus on huolehtia nou/nome-harrastukseen liittyvästä rotujärjestöjen 

välisestä koordinoinnista sekä harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä kaikki harrastajat ja heidän 

tarpeensa huomioiden. 

 

Nou/nome-yhteistyötoimikunnan kotisivuilla julkaistaan uutisia, ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita niin 

nome-harrastajille kuin koejärjestäjillekin. 

 

Linkki: http://yttmk.yhdistysavain.fi/ 
 

Suositus paukkupanosten käytöstä noutajien rodunomaisissa kokeissa 

Suomeen on saatu myyntiin koulutus- ja koekäyttöön paukkupatruunoita. Italialaiselta valmistajalta tulevat 
paukkupatruunat (Bornaghi Paukkupatruuna 12/70) eivät jätä maastoon maatumatonta materiaalia ja ne 
ovat koekäytössä tavallisia haulikon panoksia turvallisempia.  
 
Paukkupanoksia on saatavana koko Suomen alueelle Jokierältä, joka on panosten maahantuoja. Nettikau-
pasta pystyy tekemään ennakkotilauksen huhtikuussa 2015 saapuvaan panoserään. Panosten hinta on 89 
€/250 kpl. 
 
Tuomarikunta ja nou/nome-yhteistyötoimikunta suosittelevat paukkupanosten käyttöä noutajien ro-
dunomaisissa kokeissa.  Huomioitavaa on, että paukkupatruunakaan ei poista turvallisen aseen käsittelyn 
tärkeyttä. 
 

Linkki: http://www.jokierä.fi 
 

Ilmoittautumisen ehdot koekalenteriin 

Heinäkuussa julkaistut rodunomaisten kokeiden ilmoittautumisehdot julkaistaan myös koekalenterissa seu-

raavan isomman päivityksen yhteydessä. Jatkossa ennen ilmoittautumisen lähettämistä on rastitettava 

kohta, jossa ilmoittautuja vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä ilmoittautumisen ehdot. 

Ilmoittautumisen ehtoja on hieman tarkennettu osallistumispaikkojen jakamisen ja poisjäännin todistami-

sen suhteen. 

Linkki: http://yhdistysavain.yttmk.fi/metsastyskoesaannot/kokeen-ja-tai-kilpailun-ilmoitta/ 
 

Muistutus kokeeseen osallistujien valitsemisen periaatteista 

Noutajien rodunomaisten kokeiden ja Suomen kennelliiton sääntöjen mukaisesti koepaikat jaetaan tietyin 

tapauskohtaisin periaattein. Vain ilmoittautumisajan puitteissa todennetusti maksetut ilmoittautumiset 

huomioidaan, jollei toisin ole etukäteen ilmoitettu, ja koepaikat jaetaan ilmoittautuneiden kesken 

koeanomuksessa mainitut etusijarajoitukset huomioiden.  

Olennaista on muistaa, että osallistuja, joka on jo saavuttanut ylempään kilpailuluokkaan tai kyseisen koe-

muodon valionarvoon oikeuttavat tulokset, on toissijaisessa asemassa osallistumispaikkoja jaettaessa. 
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Viime aikoina on asian suhteen ollut epäselvyyksiä ja toivomme, että kokeiden vastaavat koetoimitsijat ja 

koesihteerit olisivat jatkossa tarkkaavaisempia sääntöjen valvonnan osalta. Osallistujilta edellytetään myös 

rehellisyyttä ja totuudenmukaisuutta ilmoittaessaan tuloksensa, jotta rajallisesti tarjolla olevat koepaikat 

jaetaan ilmoittautuneille sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen noudattaminen tältä osin on erityisen tärkeää, 

sillä asian huomioimatta jättäminen rikkoo mahdollisesti yhdistyslakia asettaen järjestävän yhdistyksen 

jäseniä eriarvoiseen asemaan. 

 

Käytännönläheinen esimerkki edellä mainitusta on KVA-koirien osallistuminen voittajaluokan kokeeseen. 

Jos yhdistyksen jäsenet ovat etusijalla, otetaan koirat kokeeseen seuraavasti: 

1. Jäsenet, joiden koiralla ei ole KVA-titteliä tai kolmea VOI1-tulosta 

2. Jäsenet, joiden koiralla on KVA-titteli tai kolme VOI1-tulosta 

3. Ei jäsenet, joiden koiralla ei ole KVA-titteliä tai kolmea VOI1-tulosta 

4. Ei jäsenet, joiden koiralla on KVA-titteli tai kolme VOI1-tulosta 

 

Sama tulkinta on myös sovellettavissa alempiin luokkiin verrattaessa ylempään koeluokkaan oikeuttavia 

tuloksia KVA-arvoon. 

 

Linkki: http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ohje_kokeiden_rajoituksista.pdf 
 

Epäviralliset kokeet koekalenterissa 

Mikäli mahdollista, tulee epäviralliset kokeet koekalenterissa laatia otsikon ”Muu” alle. Jos tämä ei ole käy-

tännön syistä mahdollista, pitää ilmoitukseen merkitä selvästi, että koe on epävirallinen. 

 

Wt-joukkuiden valintaperusteet 

Vuoden 2016 wt-joukkueiden valintaperusteissa huomioidaan vain kokeet, joissa on vähintään kaksi tuo-

maria. Tarkennettiin myös, että Euro Challange Team Event -joukkueeseen valittavat rotujen wt-mestarit 

järjestetään wt-rankingin perusteella. Muutoin valintaperusteet ja wt-ranking säilyvät ennallaan. 

 

Linkki: http://yhdistysavain.yttmk.fi/valintaperusteet-kansainvalisiin/ 
 

Rodunomaisten kokeiden sääntöuudistus 

Rodunomaisten kokeiden sääntöuudistustyö on käynnissä yhteistyössä rotujärjestöjen ja tuomaritoimikun-

nan kanssa. Uudet säännöt eivät kuitenkaan tule voimaan vielä vuoden 2015 alussa. 
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Nou/nome-koetoimitsijakurssi keväällä 2015 

Suomen Noutajakoirajärjestö järjestää nou/nome-koetoimitsijakurssin 15.-17.5.2015 Korpilahdella Sur-

keenjärven matkailutilalla. Kurssinjohtaja on Juha Tenhunen. Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisoh-

jeet SNJ:n kotisivuilta! 

 

Huomioi, että Kennelliiton Koetoimitsija 1 -kurssi pitää olla suoritettu ennen tätä kurssia. Osallistujalla tulee 

olla rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen (alueyhdistys) puolto. 

 

Linkki: http://www.snj.fi 
 

SM-nomen järjestämisohje ja Kennelliiton tuki 

SM-nomen järjestämisohje on päivitetty, ja se löytyy nou/nome-yhteistyötoimikunnan kotisivulta. Samalla 

päätettiin, että nou/nome-yhteistyötoimikunta ei enää ano Kennelliiton myöntämää SM-kokeen tukea, 

vaan sen tekee se yhdistys, joka on taloudellisessa vastuussa kokeesta.  

 

Linkki: http://yhdistysavain.yttmk.fi/sm-nome/sm-nomen-jarjestamisohje/ 
 


