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Yleiset säännöt 
Seuraavat säännöt koskevat kaikkia Salon Seudun Noutajat ry:n kiertopalkintoja, ellei toisin mainita 
kyseessä olevan palkinnon kohdalla: 

1. Kiertopalkinnoista saavat kilpailla noutajarotuiset koirat, joiden omistaja tai haltija on Salon 
Seudun Noutajat ry:n jäsen kyseisenä hakuvuotena. 

2. Kiertopalkinnoista kilpaillaan kalenterivuosittain. Kaikki tulokset on oltava samalta vuodelta.  
3. Kiertopalkinnon hakija täyttää hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan ja ilmoittaa 

kiertopalkintoa varten tarvittavat koetulokset (sekä kopiot koepöytäkirjoista, ellei 
koetuloksia vielä näy KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä) yhdistyksen hallitukselle 
yhdistyksen kotisivuilla ilmoitettuun päivämäärään mennessä. 

4. Yhdistyksen hallitus päättää kiertopalkintojen jakamisesta lähetettyjen tietojen perusteella. 
5. Kiertopalkinnot jaetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. 
6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä kiertopalkintosääntöihin muutoksia, kuultuaan ensin kyseessä 

olevan lajin toimikuntaa. 
7. Nämä yleiset säännöt koskevat myös ei-kiertäviä palkintoja Valionarvomuisto sekä Nuoren 

noutajan kannustuspalkinto. 

 

 

Valionarvomuisto 
Yhdistys jakaa vuosittain kaikille menneenä vuonna valionarvon saavuttaneille koirille muistoesineen 
ja kunniakirjan, noudattaen seuraavia sääntöjä: 

1. Huomioidaan kaikki valionarvot.  
2. Koiran katsotaan tulleen valioksi sinä vuonna, kun se saa viimeisen valionarvoon oikeuttavan 

koe- tai näyttelytuloksen. 

 



Nuoren noutajan kannustuspalkinto 
Palkinto on tarkoitettu nuorelle, alle kaksi (2) vuotiaalle noutajarotuiselle koiralle. Vapaamuotoisessa 
hakemuksessa tulee mainita omistajan ja koiran tiedot sekä koiran kyseisenä vuonna saavuttamat 
tulokset jossakin lajissa. Pistelaskua ei ole, vaan yhdistyksen hallitus päättää palkinnon jakamisesta 
tulosten ja koiran iän perusteella. 

 

 

Vuoden paras noutaja 
Palkinto jaetaan monipuolisuudesta koiralle, joka kyseisenä vuonna saavuttaa mainittavan tuloksen 
vähintään kahdessa (2) eri lajissa (koe tai näyttely) ja on niissä parhaiten menestynyt. 

 

 

Vuoden paras TOKO-koira 
Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena parhaiten menestynyt tottelevaisuuskokeessa 
(TOKO), noudattaen seuraavia sääntöjä:  
 

1. Tuloksista huomioidaan neljä (4) parasta TOKO-kokeen tulosta. 
2. Koetuloksista annetaan pisteitä seuraavasti: 

ALO1 = 4 AVO1 = 8 VOI1 = 12 EVL1 = 16 
ALO2 = 2 AVO2 = 6 VOI2 = 10 EVL2 = 14 
ALO3 = 1 AVO3 = 5 VOI3 = 9 EVL3 = 13 

3. Lisäpisteitä (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti: 
Mestaruuskokeista 

PM-1/SNJ-1 = 10 SM-1 = 20 Pohj.-1/EM-1/MM-1 = 40 
PM-2/SNJ-2 = 8 SM-2 = 16 Pohj.-2/EM-2/MM-2 = 32 
PM-3/SNJ-3 = 6 SM-3 = 12 Pohj.-3/EM-3/MM-3 = 24 

Kunniapalkinnoista, koulutustunnuksista sekä valionarvosta 
KP = 2 TK1 = 4  FI TVA = 10 

TK2 = 6 
TK3 = 8 
TK4 = 10 

4. Tasapisteissä mukaan luetaan myös viidennen kokeen pisteet ja mikäli pisteet ovat vielä 
tasan, ratkaistaan voittanut koira arvalla. 

 

 

  



Vuoden uusi MEJÄ-noutaja 
Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena osallistunut ensimmäisen kerran 
metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin (MEJÄ) ja siinä parhaiten menestynyt, noudattaen seuraavia 
sääntöjä: 

1. Tuloksista huomioidaan kolmen (3) parhaan MEJÄ-kokeen pistemäärät laskettuna yhteen. 
VOI-luokan pisteet huomioidaan sellaisenaan, AVO-luokan pisteet puolitetaan. 

2. Lisäpisteitä (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti: 
Mestaruuskokeista 

PM-1/SNJ-1 = 10 SM-1 = 20 
PM-2/SNJ-2 = 8 SM-2 = 16 
PM-3/SNJ-3 = 6 SM-3 = 12 

Valionarvosta 
FI JVA = 5 

4. Tasapisteissä mukaan luetaan myös neljännen kokeen pisteet ja mikäli pisteet ovat vielä 
tasan, ratkaistaan voittanut koira arvalla. 

5. Kiertopalkinnon saajan tulee kirjoittaa koiran tiedot ja hankkia valokuva palkinnon mukana 
seuraavaan kirjaan. 

6. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia lahjoittajan (Kennel Fulmarus/Marja-Kaisa 
Voutilainen), SSN ry:n hallituksen ja MEJÄ-toimikunnan yhteisellä päätöksellä. 

 

 

Vuoden paras MEJÄ-koira 
Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena parhaiten menestynyt metsästyskoirien 
jäljestämiskokeessa (MEJÄ), noudattaen seuraavia sääntöjä: 

1. Tuloksista huomioidaan kolmen (3) parhaan MEJÄ-kokeen pistemäärät laskettuna yhteen. 
VOI-luokan pisteet huomioidaan sellaisenaan, AVO-luokan pisteet puolitetaan. 

2. Lisäpisteitä (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti: 
Mestaruuskokeista 

PM-1/SNJ-1 = 10 SM-1 = 20 
PM-2/SNJ-2 = 8 SM-2 = 16 
PM-3/SNJ-3 = 6 SM-3 = 12 

Valionarvosta 
FI JVA = 5 

3. Tasapisteissä mukaan luetaan myös neljännen kokeen pisteet ja mikäli pisteet ovat vielä 
tasan, ratkaistaan voittanut koira arvalla. 

4. Palkinto annetaan omaksi sille koiralle, joka kolme kertaa voittaa palkinnon. Voittojen ei 
tarvitse olla perättäisinä vuosina. 

 

 

 

  



Vuoden metsästyskoiratulokas 
Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena osallistunut ensimmäisen kerran noutajien 
metsästyskokeeseen (NOME-A, NOME-B, NKM tai WT) ja niissä parhaiten menestynyt. 

 

 

Vuoden paras metsästyskoira 

Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena parhaiten menestynyt noutajien 
metsästyskokeessa (NOME-A, NOME-B, NKM tai WT), noudattaen seuraavia sääntöjä: 

1. Tuloksista huomioidaan neljä (4) parasta tulosta.  
2. Koetuloksista annetaan pisteitä seuraavasti: 

NOME-A, NOME-B ja WT 
ALO1 = 6 AVO1 = 12 VOI1 = 18 
ALO2 = 4 AVO2 = 10 VOI2 = 16 
ALO3 = 2 AVO3 = 8 VOI3 = 14 

NKM 
NKM1 = 18 

3. Lisäpisteitä (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti: 
Valionarvosta 

FI KVA = 5 
FI KVA-WT = 5 

4. Tasapisteissä mukaan luetaan myös viidennen kokeen pisteet ja mikäli pisteet ovat vielä 
tasan, ratkaistaan voittanut koira arvalla. 

5. Palkinto annetaan omaksi sille koiralle, joka kolme kertaa voittaa palkinnon. Voittojen ei 
tarvitse olla perättäisinä vuosina. 

 

 

 
 
 

 

  



Vuoden paras näyttelykoira 
Palkinto jaetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuotena parhaiten menestynyt virallisissa kotimaisissa 
tai ulkomaisissa näyttelyissä, noudattaen seuraavia sääntöjä: 

1. Tuloksista huomioidaan viiden (5) näyttelyn tulokset, eri tuomareilta.  
2. Tuloksista ei huomioida kasvattaja-, jälkeläis- eikä pentuluokan tuloksia. 
3. Näyttelytuloksista annetaan pisteitä seuraavasti: 

Paras narttu / Paras uros Ryhmän paras RYP Näyttelyn paras BIS 
PN1/PU1 = 8 RYP1 = 10 BIS1 = 12 
PN2/PU2 = 6 RYP2 = 8 BIS2 = 10 
PN3/PU3 = 4 RYP3 = 6 BIS3 = 8 
PN4/PU4 = 2 RYP4 = 4 BIS4 = 6 

4. Lisäpisteitä (oltava saman vuoden aikana saavutetut) annetaan seuraavasti: 
ROP = 4 
VSP = 2 
CACIB = 10 
VACA = 6 
FI MVA = 8 
SERT = 2 (pisteitä voi laskea vain kolmesta ensimmäisestä) 
JUN-SERT/VET-SERT = 1 (liittyen Suomen juniori- ja veteraanimuotovalioon) 
KV-näyttely JUN-ERI1/VET-ERI1 = 1 (liittyen KV juniori- ja veteraanimuotovalioon) 

5. Tasapisteissä ratkaistaan voittanut koira arvalla. 
6. Palkinto annetaan omaksi sille koiralle, joka kolme kertaa voittaa palkinnon. Voittojen ei 

tarvitse olla perättäisinä vuosina. 

 

 


