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Nou/nome-yhteistyötoimikunnan tiedote 2/2015 
Nou/nome-yhteistyötoimikunta on noutajakoirarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka valmistelee ja päät-
tää sille kuuluvia nou/nome-asioita, ja johon rotujärjestöt ja tuomaritoimikunta valitsevat edustajansa vuo-
sittain. Yhteistyötoimikunnan tarkoitus on huolehtia nou/nome-harrastukseen liittyvästä rotujärjestöjen vä-
lisestä koordinoinnista sekä harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä kaikki harrastajat ja heidän tar-
peensa huomioiden. 
 
Nou/nome-yhteistyötoimikunnan kotisivuilla julkaistaan uutisia, ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita niin 
nome-harrastajille kuin koejärjestäjillekin. 
 

Linkki: http://yttmk.yhdistysavain.fi/ 
 
Rodunomaisten kokeiden uudet säännöt 

Rotujärjestöjen ja tuomaritoimikunnan valmistelema esitys noutajien rodunomaisten kokeiden uusiksi sään-
nöiksi on hyväksytty kaikkien rotujärjestöjen yleisissä kokouksissa. Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta on 
myös hyväksynyt esityksen yhdellä poikkeuksella: valionarvosääntö on muutettu FI KVA-FT -arvon osalta 
SKL:n sääntöjen mukaan niin, että kaikki tulokset tulee olla saavutettu Suomesta. Muilta osin valtuustolle 
esitetään sääntöjen hyväksymistä muutoksitta ja voimaaan tuloa 1.4.2016 alkaen. Lopullisen päätöksen 
sääntöjen voimaantulosta tekee Kennelliiton syysvaltuusto, joka kokoontuu 29.11.2015. 
 
Yhteistyötoimikunta kokoaa noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutoksiin liittyviä kysymyksiä. Kysy-
mykset vastauksineen pyritään julkaisemaan rotujärjestöjen julkaisuissa kevään 2016 aikana tarkoituksena 
selventää käytäntöjä muun muassa luokkanousujen suhteen. Kysymykset voi osoittaa sähköpostitse yhteis-
työtoimikunnan puheenjohtajalle osoitteeseen heidi.vuoria@helsinki.fi. 
 
Paukkupatruunoiden käyttö rodunomaisissa kokeissa 

Nou/nome-yhteistyötoimikunnan julkaisemassa tiedotteessa 1/2015 suositeltiin paukkupatruunoiden käyt-
töä kaikissa kokeissa. Koekaudella on tullut vastaan paljon käyttökokemuksia, ja paukkupatruunoiden käyttö 
on aiheuttanut laajasti keskustelua niiden tavanomaisesta poikkeavan kovan äänen johdosta. 
  
Nou/nome-yhteistyötoimikunta suosittelee paukkupatruunoiden käyttöä kokeissa, joissa se on mahdollista. 
Olennaista on paukkupatruunoita käytettäessä huomioida ampujan sijoittelu koetta suunnitellessa ja varmis-
tettava kaikkien läsnäolijoiden kuulon suojaus tarvittaessa. Poikkeavan kovasta laukausäänestä voi myös ai-
heutua haittaa lähialueen naapureille, joten koepaikan sijainti on myös hyvä huomioida patruunavalinnassa. 
Kokeissa on edelleen mahdollista käyttää tavanomaisia haulikon ratapatruunoita. 
 
Noutajien rodunomaisten kokeiden jääviydet 

Kennelliiton jääviyssäännön lisäksi Noutajien rodunomaisissa kokeissa noudatetaan seuraavaa tuomaritoimi-
kunnan ohjetta: 
 
Kokeeseen ei saa osallistua kokeen vastaava koetoimitsija, hänen perheenjäsenensä tai samassa taloudessa 
asuva henkilö, eikä näiden omistama koira. Samaa sääntöä noudatetaan luokkavastaavan kohdalla siinä luo-
kassa jossa hän toimii vastaavana. 
 
Tähän ratkaisuun on päädytty jotta vältytään mahdollisilta spekulaatioilta kokeen jälkeen, varsinkin tilan-
teessa jossa vastaava koetoimitsija tai luokkavastaava on tehtäviensä mukaisesti laatinut kokeen. 
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Uusia rodunomaisten kokeiden tuomareita 

Uusia tuomareita on koulutuksessa, valmistumassa ja valmistunut jo tänä vuonna seuraavasti: 

 Taipumuskoetuomareiksi ovat valmistuneet tänä vuonna Taru Hiltunen, Jyrki Oikarinen ja Heli Sii-
tari. 

 NOME-B-tuomarikurssilla ovat Petri Hokkanen, Pasi Majuri ja Anu Mikkola. 

 NOME-A-tuomarikurssilla ovat Tomi Sarkkinen ja Pekka Uusimäki. 

Uusi muutos koepöytäkirjojen jakelussa 

1.1.2016 lähtien kaikki koepöytäkirjat tulee lähettää kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkas-
tajalle tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale, joka jää kokeen järjestäjälle. Kennelpiiristä tuomaritoimi-
kunnan ja rotujärjestöjen kappaleet lähetetään yhteistyötoimikunnan nimeämälle henkilölle (Tobina Nyman, 
Kaunkorventie 767, 16800 Hämeenkoski), joka edelleen lähettää sopivissa erissä lajittelemansa koepöytäkir-
jat rotujärjestöille (rotujärjestöjen Omakoira-palvelussa nimeämät vastaanottajat) sekä tuomaritoimikun-
nalle (Juha Tenhunen).  
 
Irtipitolupien hakeminen  

1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen riistanhoitopiirin lupa koiran irti pitä-
miseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa koiraa ei voida välittömästi kytkeä 
kokeen tai harjoituksen aikana. Kennelpiirit hakevat yleensä alueellansa järjestettäviin kokeisiin irtipitoluvat 
keskitetysti kevättalvella, tosin aluekohtaiset erot ovat mahdollisia. Yhteistyötoimikunta suosittelee irtipito-
luvan hakemista kennelpiirien kautta. Lisätietoja irtipitoluvan hakemiseen saat omasta kennelpiiristäsi. 
 
Haku vuoden 2016 kansainvälisiin kokeisiin 

Vuonna 2016 kansainvälisiin joukkuekilpailuihin käytettävissä olevien koirakoiden toivotaan ilmoittautuvan 
viimeistään 31.12.2015 aiemmin tiedotetun valintaperustemallin mukaisesti. Joukkuevalinnat tehdään 
vuonna 2015 pidettyjen NOWT-kokeiden tulosten perusteella. Tuloksista on nou/nome-yhteistyötoimi-kun-
nan julkaisema yhteenveto ranking-listauksen muodossa. 
 
Nou/nome-yhteistyötoimikunta käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset joukkueilta, jotka 
ilmoittavat halukkuutensa edustaa Suomea vuonna 2016.  Joukkuevalinnat vahvistetaan tammikuun 2016 
aikana. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen joukkuevalinnat@snj.fi. 
 

Linkkejä: http://yttmk.yhdistysavain.fi/valintaperusteet-kansainvalisiin/ 
 http://yttmk.yhdistysavain.fi/valintaperusteet-kansainvalisiin/wt-ranking/ 

 

  



 

Nou/nome-yhteistyötoimikunnan tiedote 2/2015 
 

  
 

11.11.2015 Nou/nome-yhteistyötoimikunta 3/3 
 

 

Valintaperusteet vuoden 2017 kansainvälisiin kokeisiin 

Valintaperusteet vuoden 2017 kansainvälisiin kokeisiin on julkaistu.  Valintaperusteet koskevat seuraavia 
kokeita: 

 International World Cup (Skinners, Englanti) 

 International Working Test (IWT) 

 The Kennel Club International Retriever Team Event (Englanti) 

 Euro Challenge Team Event (Englanti) 

Karsintakokeita ovat kaikki viralliset vuoden 2016 aikana Suomessa järjestettävät NOWT-kokeet, joissa on 
arvostelemassa vähintään kaksi eri tuomaria ja voittajaluokkaan osallistuu vähintään kuusi koiraa. Karsinta-
kokeiden määrää ei rajoiteta, mutta vain kolmen parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. 
 
Katso valintaperusteet kokonaisuudessaan nou/nome-yhteistyötoimikunnan kotisivuilta. 
 
 
 


