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OHJEITA NOUTAJIEN RODUNOMAISTEN KOKEIDEN  

JÄRJESTÄJILLE 
 

TUOMARI-ASIAA 

 Tuomariin otetaan yhteyttä suullisesti, kun hänet varataan esim. vuotta aikaisemmin. 

Pelkkä sähköpostikysely ei ole riittävä toimenpide. Kun asiasta sovittu, hänelle 

VÄLITTÖMÄSTI toimitetaan kirjallinen kutsu, jonka hän allekirjoitettuna toimittaa 

järjestäjille. Ilman kirjallista kutsua tuomari ei ole velvollinen pitämään päivää varattuna. 

 Viimeistään kun kokeen ilmoittautumisaika on mennyt umpeen eli 3 viikkoa ennen 

koepäivää, tuomariin otetaan yhteyttä ja sovitaan käytännön järjestelyistä kuten tuomarin 

saapumisesta paikalle, matkustamisesta, ajo-ohjeesta, majoituksesta, ruokailusta, 

perjantai-illasta, jos hän jo silloin saapuu paikan päälle, kokeen aikataulusta, mahdollisesti 

ryhmien kutsumisajasta, korvausten maksamisesta eli hoidetaanko tilille tai käteisellä, 

mahdollisesti miten koe on ajateltu viedä läpi jne. 

 Tuomarille kerrotaan ajateltu majoitustapa ja tarkistetaan sen sopivuus hänelle.  

Tuomarille varataan aina kaikki liinavaatteet (myös pyyheliinat) – tuomarin ei kuulu 

varautua näihin, kun hän lähtee arvostelemaan. 

 Tuomarin kanssa varataan noin 1 – 1½ tuntia aikaa kokeen läpikäymiseen. Puoli tuntia ei 

riitä varsinkaan, jos tuomari ei koskaan ole ollut koepaikalla. 

 YLEISTÄ ASIAA KOKEESTA 

 Vastaavan koetoimitsijan on oltava läsnä koepaikalla koko kokeen ajan ja hoidettava 

vastaavalle koetoimitsijalle kuuluvat tehtävät. Järjestäjän puolesta on vastaavalle 

koetoimitsijalle määriteltävä varamies esim. sairastumisen varalta.  Jos tehtävät hoitaa joku 

muu kuin määrätty vastaava koetoimitsija, tulee tehtävän hoitaneen henkilön nimi merkitä 

koepöytäkirjaan. Vastaavan koetoimitsijan ei tarvitse olla kortillinen henkilö, kunhan 

koetoimikunnassa on kortillinen henkilö. 

 Kokeiden tehtävät on oltava etukäteen suunniteltuna ja suunnitelma esitellään 

arvostelevalle tuomarille vastaavan koetoimitsijan tai luokkavastaavan toimesta. Tuomari 

voi tarvittaessa muuttaa tehtäviä, jos tehtävät eivät ole luokan vaatimusten mukaisia tai 

ovat suunnitellussa muodossa vaikeasti arvosteltavissa.  

 On hyvä pyrkiä siihen, että toimitsija tai hänen perheenjäsenensä ei työskentele samassa 

luokassa, jossa aikoo startata tai on startannut. 

 Kokeen ylitoimitsija ei voi itse osallistua kokeeseen.  

 Kaksipäiväisessä kokeessa tulokset tulevat voimaan vasta toisen koepäivän päättyessä. Eli 

koira, joka saavuttaa oikeuden ylempään luokkaan lauantaina, ei voi startata ylemmässä 

luokassa sunnuntaina, jos kyseessä on kaksipäiväinen koe. 
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 Koiramäärät: NOU 16, NOME-B ALO 15, AVO 15 (tai 16 jos parityöskentely), VOI 12, WT 20 

kpl / tuomari, A-koe 6-16 / koe.  

 Ryhmät kutsuttava niin, että turhaa odottelua ei tule eli on pidettävä huoli siitä, että 

jälkimmäinenkin ryhmä saapuu riittävän aikaisin, jotta koe ei keskeydy koirien puuttumisen 

vuoksi. Asia on hyvää tarkistaa tuomarin kanssa. 

 Koepäivän ilmoittautumisajoista täytyy pitää kiinni ja ohjaajan on oltava koepaikalla 

määrättynä aikana. Jos säädetystä ajasta myöhästyy, voi koira kuitenkin tuomarin niin 

halutessa startata kokeen viimeisenä koirana, jos koe vielä on käynnissä. 

 Ns. nollakoiran käyttö on suositeltavaa. 

 Dopingsäännöt löytyvät Suomen Kennelliiton sinisestä kirjasta. Koepöytäkirjaan laitetaan 

maininta, jos näytteitä on otettu. Koesuoritukset tehdään loppuun ennen näytteenottoa. 

Näyte otetaan virtsanäytteestä. 

 Koirakohtaisten pöytäkirjojen esitäytön lisäksi, on hyvä esitäyttää myös Kennelliiton 

koepöytäkirjat, jotta kokeen päätymisen jälkeen saadaan paperityöt sujuvasti hoidettua. 

TEHTÄVIEN SUUNNITTELUSTA 

 Erityisesti VOI-luokan osalta on mietittävä ja kokeiltava etukäteen kuinka paljon menee 

aikaa pitkiin ohjaus- ja markkeeraustehtävien uintimatkoihin ja huomioitava näiden 

vaikutus kokeen suoritusaikaan.  

 On mietittävä tehtävien järjestys siten, että jokaisen koiran jälkeen saadaan koe jouhevasti 

valmiiksi seuraavaa koiraa varten.  

 Tehtävien suunnittelussa on otettava huomioon näkyvyys koiran tasolta. 

 On mietittävä tuulen suunta ja miten se mahdollisesti voi muuttua kokeen aikana ja kuinka 

se vaikuttaa tilanteeseen. Esimerkiksi markkeeraukselle tulevat hajut hakualueelta. 

 Jos kokeessa on parityöskentely, niin tehtävät on suunniteltava siten, että toisen koiran tai 

sen ohjaajan työskentely ei kohtuuttomasti häiritse toista koiraa. Tehtävät on 

suunniteltava myös niin, että koirat selvästi työskentelevät eri alueilla. 

 Mietittävä ampujan sijoittuminen siten, että hän ei esimerkiksi peitä markkeerauksissa 

koiran näkyvyyttä eikä ampuja poistu paikaltaan koiran editse kesken tehtävien. Ampujaa 

ei saa sijoittaa koiran taakse. Myös laukauksen mahdollinen kaiku on otettava huomioon. 

 Markkeerausheitot on kokeiltava etukäteen ja mietittävä tehtävien onnistuminen myös 

tuulen yltyessä.  

 Veneeseen hyvä heittäjä ja mieluiten toinen henkilö soutajaksi. Venemiehistölle on syytä 

olla varattuna pelastusliivit. 

 Sorsapillinkäyttö on suositeltavaa markkeerauksissa. 

 Lauttojen käyttö riistojen sijoituspaikkoina on kielletty ALO-luokassa eikä niiden 

käyttäminen ole toivottavaa muissakaan luokissa. 

 Työskentely veneestä voidaan järjestää vain VOI-luokassa. 

 Suunnittelussa on otettava huomioon myös maaston kuluminen erityisesti silloin kun 

samaa koepaikkaa käytetään kahtena päivänä peräkkäin. 
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 Jos VOI-luokka suoritetaan dameilla, on se otettava huomioon kokeen suunnittelussa, jotta 

tehtävät eivät tule liian vaikeiksi. 

 Parityöskentelyssä ohjauspaikalla voi olla joko kaksi tai kolme riistaa. Jos riistoja on kaksi, 

on riistojen oltava tarpeeksi kaukana toisistaan. 

 Koetta suunniteltaessa on otettava huomioon myös mm. levätilanne, ampiaispesät, 

muurahaispesät sekä vedenkorkeus. 

 Varsinkin uusissa koemaastoissa, on maasto tarkistettava hyvin etukäteen: piikkilangat, 

ruostuneet tynnyrit ja katiskat, naulaiset laudat, rikkinäiset pullot, vedessä pystyssä olevat 

kepit jne. 

RIISTOISTA 

 Merimetsoa eikä räkättirastaita ei käytetä virallisessa kokeessa. 

 Korppia ei käytetä ALO-luokassa - muissa luokissa voi käyttää. 

 Muistettava huolehtia siitä, että riista on koepäiväksi sulanutta. 

 Huolehdittava lämpimällä säällä riistan säilytyksestä ja pyrittävä estämään kärpästen vapaa 

pääsy riistoihin 

ALO-LUOKAN OSALTA HUOMIOITAVAA 

 Koepaikalla ammutaan laukaus ennen ensimmäisen koiran suoritusta koiran ollessa 

odotusalueella. 

 Koe voidaan aloittaa millä tehtävällä tahansa. 

 Ei linjamarkkeerauksia. 

 Kakkosmarkkeerauksessa toinen riistoista jää näkyviin eli vain toinen edellyttää 

muistamista. 

 Ei ammuta kun koira on palauttamassa riistaa. 

 Ei käytetä kuvia (kaaveita). 

 Ei käytetä lauttoja riistojen sijoituspaikkoina. 

 Vesiohjauksessa ohjausmatkan tulee olla lyhyempi kuin maalla. Vesiohjauksessa koira 

lähetetään vesirajasta. On huomioitava miten vene on sijoitettuna ohjaustehtävän aikana, 

jotta se ei liiaksi häiritse koiran suoritusta. 

 Alokasluokan jäljen voi arvostella toinen samassa kokeessa arvosteleva tuomari.  

 Jäljet tulee toteuttaa joko siten, että tuomari näkee kaikilla jäljillä kaadolle tai ei näe 

yhdenkään jäljen osalta kaadolle.  

 


