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Suomen Noutajakoirajärjestö ry (SNJ) on chesapeakelahdennoutajien ja kiharakarvaisten noutajien rotujärjestö. SNJ perustettiin vuonna 1963 valtakunnalliseksi katto-organisaatioksi noutajille ja noutajakoiraharrastajille, ja sen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 6000.
SNJ:n alaisena toimii yli 20 jäsenyhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. SNJ:n tavoitteena on edistää noutajien alkuperäistä käyttötarkoitusta sekä lisätä noutajarotujen arvostusta monipuolisena metsästys- ja harrastuskoirana. Sekä SNJ että jäsenyhdistykset tarjoavatkin niin ihmisille kuin koirille monipuolista koulutus-, koeja näyttelytoimintaa sekä mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten noutajaharrastajien kanssa.

1.

Strategia

SNJ:n ensimmäisen strategian laatiminen aloitettiin syksyllä 2014 yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa, ja
se on ollut voimassa vuosina 2016-2020. Kirkastettu strategia seuraavalle viisivuotiskaudelle viimeisteltiin
alkuvuodesta 2021. Se sisältää SNJ:n vision, mission, arvot ja strategiset tavoitteet kaudelle 2021-2025.
Strategia kulkee ohjenuorana kaikessa SNJ:n toiminnassa, ja sen pohjalta mietitään mm. kunkin vuoden painopistealueita sekä yhteistyömuotoja Chesapeakekerho ry:n ja Kiharakerho ry:n kanssa.

2.

Jalostus

Jalostustoimikunta valmistelee ja antaa lausunnot koiranjalostukseen liittyviin asioihin ja käsittelee poikkeuslupa-anomukset sekä opastaa noutajaharrastajia. Jalostustoimikunta pitää yhteyttä muihin koiranjalostukseen vaikuttaviin järjestöihin ja tahoihin sekä seuraa alan kehitystä. Jalostustoimikunta työskentelee tiiviissä
yhteistyössä Chesapeakekerhon ja Kiharakerhon jalostustoimikuntien kanssa.

3.

Viestintä ja tiedotus

Yhdistyksen ensisijaiset viestintä- ja tiedotuskanavat ovat Nuusku-lehden lisäksi yhdistyksen www-sivut
(snj.fi) sekä nelisen kertaa vuodessa jäsenille lähetettävät sähköiset uutiskirjeet. Pääkanavia tuetaan sosiaalisessa mediassa yhdistyksen Facebook-sivuilla.
Yhdistyksen viestinnän perustana toimii yhdistyksen viestintästrategia sekä viestinnän vuosikello, jotka tukevat yhdistyksen strategisia tavoitteita. Viestintästrategiassa määritetään yhdistyksen viestintätoimintojen tavoitteet, kohderyhmät sekä kanavat, kun taas viestinnän vuosikellosta ilmenee eri viestintätoimintojen aikataulutus, viestikärjet, kohderyhmät, vastuuhenkilöt sekä kanavat. Tiedotustoimintoihin panostamisen tarkoituksena on lisätä yhdistyksen läpinäkyvyyttä sen sidosryhmien keskuudessa sekä tuoda yhdistyksen toimintaa tutummaksi sen jäsenten keskuudessa.
Päävastuu yhdistyksen tiedotustoiminnassa on puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen tiedottajalla/tiedottajilla.

4.

Nuusku

Nuusku-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on järjestön ensisijainen tiedotuskanava, sähköinen viestintä
täydentää Nuusku-lehteä. Nuuskun toimituskuntaan etsitään lisää toimittajia.
Tiedotteiden lisäksi Nuuskussa julkaistaan monipuolisesti juttuja koirien käytöstä metsästyksessä, eri harrastusmuodoista, hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa, sekä tietoa noutajien toimintakyvystä erilaisissa
erikoistehtävissä.
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StarttiNuusku uudistettiin alkuvuodesta 2021. Kasvattajat voivat nyt tilata sen etukäteen ja jakaa pennunostajille luovuttaessaan pennut.
Ensimmäinen lehti nimellä Nuusku ilmestyi vuonna 1972, joten vuosi 2022 on Nuuskun 50-vuotisjuhlavuosi.
Tämä huomioidaan vuoden 2022 Nuuskuissa.

5.

Sidosryhmäyhteistyö

Suomen Noutajakoirajärjestö jatkaa monivuotista yhteistyötään Royal Canin Finland Oy:n kanssa, joka on
vuonna 2022 SNJ:n pääyhteistyökumppani.
Lisäksi SNJ:llä on vuosisopimus Olini Oy:n kanssa, joka valmistaa Nutrolin-öljyjä.

6.

Koulutuspäivät

SNJ:n koulutuspäivät järjestetään Hotelli Kumpelissa, Heinolassa 19.3-20.3.2022.
Koulutuspäivät on suunnattu kaikille SNJ:n jäsenille, ja SNJ pyrkii tukemaan jäsenyhdistyksiään maksamalla
kahden jäsenyhdistyksen lähettämän edustajan osallistumisen ohjelmaan (pl. majoitus ja illallinen). Koulutuspäivien anti pyritään pitämään monipuolisena ja kaikkia jäseniä kiinnostavana.

7.

Koiramessut

Suomen suurin koiratapahtuma, Koiramessut, järjestetään vuosittain joulukuussa Messukeskuksessa Helsingissä. Messujen yhteydessä on myös suuri kansainvälinen koiranäyttely. Messut ja näyttely ovat loistava tilaisuus tavoittaa runsaasti mahdollisia uusia noutajan omistajia. Yhdistyksen toimihenkilöt ovat osallistuneet
jo vuosia messuille pystyttämällä osaston. Lisäksi joku toimihenkilöistä on rotutorilla kertomassa SNJ:n toiminnasta sekä noutajista ylipäätään.
Luettelomyynti
SNJ osallistuu myös Koiramessujen järjestelyihin.. Saadulla kertakorvauksella rahoitetaan SNJ:n toimintaa jäsenten hyväksi.
Monipuolinen noutaja
Tarkoitus on osallistua messuille vuonna 2022 ja tuoda ihmisten tietoisuuteen noutajien monipuolista käyttöä perhe-, harrastus- ja työkoirana.

8.

Näyttely

Yhdistyksen pääerikoisnäyttely järjestetään 24.9.2022 Hämeenlinnan Tuulosessa. Näyttely on yhdistyksen
50+2-vuotisjuhlanäyttely, vuosien 2020-2021 juhlanäyttelyiden peruunnuttua kokonaan koronavirustilanteen vuoksi.
Tavoitteena on saada mukaan juhlanäyttelyyn 450 osallistujaa sekä kehittää näyttelyä tämän päivän näyttelykävijöiden tarpeita varten muun muassa digitaalisten palveluiden kautta. Lisäksi tavoitteena on kehittää
yhteistyö- ja sponsorointimahdollisuuksia näyttelyn ympärillä.
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Ulkomuototuomarikoulutus

Ulkomuototuomareiden arvostelukokeet järjestetään kiharakarvaisille noutajille ja chesapeakelahdennoutajille. Tarvittaessa pyritään järjestämään koulutustilaisuus noutajia arvosteleville ulkomuototuomareille yhteistyössä muiden rotujärjestöjen kanssa.

10. Kesäleiri
SNJ:n kesäleiri järjestetään 5.-8.7.2022 Kemiönsaarella Axell Brusabyn oppilaitoksen tiloissa ja maastoissa.
Leirillä järjestetään usean eri lajin koulutuksia sekä iltaohjelmaa.

11. NOME
NOME-toimikunnan tehtävä on omalta osaltaan edistää Suomen Noutajakoirajärjestön strategisia tavoitteita. Tavoitteena on edistää noutajien rodunomaisten lajien harrastusta ja siihen liittyen SNJ:n NOME-toiminnan ja sen jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on edistää noutajien käyttöä metsästyksessä sekä SNJ:n ja Suomen Metsästäjäliiton välistä yhteistyötä. Näitä tavoitteita pyritään edistämään
vuonna 2022 seuraavin toimin:

Yhteistyö alueyhdistysten kanssa
Aluekoulutukset jatkuvat vuonna 2022. Aluekoulutuksia järjestetään eri yhdistysten kanssa. Etusijalla ovat
aiemmilta vuosilta koronaviruspandemian vuoksi peruutetut koulutukset. Aluekouluttajat ovat mahdollisuuksien mukaan kesäleirillä kouluttamassa. Aluekouluttajien toimintaan kuuluvat lisäksi säännölliset ohjelman koordinoijan koollekutsumat nettikokoukset sekä erikseen sovitut tapaamiskokoukset ja jatkokoulutus
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Aluekoulutuksen säännölliseen tiedottamiseen ja markkinointiin käytetään kaikkia SNJ:n kanavia: sähköposti, verkkosivut, uutiskirje, Facebook ja Nuusku.

SNJ:n koulutuspäivät Heinolassa
Koulutuspäivillä on toimikunnan koulutusosuus, jossa jäsenyhdistysten NOME-aktiiveille tarjotaan ajankohtaista lajiasiaa yhdessä rodunomaisten lajien tuomaritoimikunnan kanssa sekä parannetaan yhteistoimintaa.
Tämän vuoden pääteema on sujuva koepäivä eri roolit huomioiden.

Kesäleiri Kemiössä
Kesäleirillä pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolinen tarjonta lajikoulutuksia. Erityinen painopiste on aloittelevissa harrastajissa.

Yhteistyön kehittäminen Metsästäjäliiton ja metsästäjien kanssa
Vuonna 2022 pyritään jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan myös edistämään jo aiemmin aloitettua työtä
yhteistyötapojen kehittämiseksi Metsästäjäliiton ja metsästäjien kanssa noutajien esiin tuomiseksi metsästyskoirana ja noutajan käytön lisäämiseksi erityisesti vesilinnustuksessa. Yhteistyötä pyritään tekemään mm.
lehtijuttujen, tapahtumien, yhteisten hankkeiden sekä maasto- ja riistanhankinta-asioiden osalta. SNJ pyrkii
osallistumaan Metsästäjäliiton koira-aiheisiin tapahtumiin.
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Tiedotus
NOME-toimikunta tiedottaa toiminnastaan SNJ:n yhteisten tiedotuskanavien välityksellä, esim. Nuusku-lehdessä, netti- ja Facebook-sivustolla sekä uutiskirjeessä. Toimikunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan hankkimaan ja tuottamaan rodunomaisiin lajeihin ja metsästykseen liittyviä artikkeleja, joissa voidaan esitellä myös
SNJ:n omaa toimintaa, kuten aluekouluttajien koulutukset tai alueiden koulutusohjaajakoulutustapahtumat.
Toimikunta ylläpitää lisäksi SNJ:n ja sen jäsenyhdistysten NOME-vastaavien Facebook-ryhmää ja tiedottaa
siellä ajankohtaisista ja suunnitelluista asioista.

Koekalenteri
SNJ hallinnoi käytössä olevaa rodunomaisten kokeiden Koekalenteria (koekalenteri.snj.fi). Koekalenterin
käyttö on SNJ:n jäsenyhdistyksille jäsenetu, muut kokeita järjestävät maksavat sen käytöstä. Koekalenterin
täydellinen uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Treenivinkkipankki
Treenivinkkipankin toimintaa pyritään kehittämään siirtämällä se SNJ:n kotisivujen alle sekä keräämällä sinne
uutta sisältöä esimerkiksi aluekouluttajilta. Lisäksi treenivinkkipankissa olevia koulutusohjeita esitellään käytännössä esimerkiksi Nuuskussa.

Noutajapörssi
Noutajapörssin käyttöä metsästyskauden lähestyessä pyritään aktivoimaan tiedottamisella muuallakin kuin
sosiaalisessa mediassa.

Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunta
SNJ on jäsenenä Noutajarotujärjestöjen Yhteistyötoimikunnassa (YTTMK). Se on noutajarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka edistää noutajarotujärjestöjen välistä yhteistyötä. YTTMK keskittyy rodunomaisiin lajeihin eli NOU/NOME ja MEJÄ. Sen alaisuuteen kuuluu NOME:n tuomaritoimikunta. YTTMK toimii noutajarotujärjestöjen edustajana myös MEJÄ:n ylituomarikollegion suuntaan. SNJ:llä on YTTMK:ssa edustaja ja varaedustaja, jotka hallitus valitsee vuosittain.
YTTMK:lla on omat verkkosivut, joista löytyy ohjeistuksia ja sääntöjä liittyen rodunomaisiin kokeisiin. YTTMK
tiedottaa asioista verkkosivuillaan ja Facebook-sivullaan.

12. MEJÄ
MEJÄ-toimikunta toimii Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hallituksen alaisuudessa yhdistyksen syyskokouksen toimikunnalle valitseman puheenjohtajan koolle kutsumana. MEJÄ-toimikunta on yhteydessä jäsenyhdistyksiin, noutajarotuisten koirien rotujärjestöihin (Golden Ring ry, Labradorinnoutajakerho ry, Novascotiannoutajat ry ja Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry), Suomen Spanieliliittoon ja Suomen Mäyräkoiraliittoon sekä
MEJÄ Ylituomarikollegioon ja MEJÄ Ylituomarit ry:een metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin ja koulutuksiin
liittyvissä asioissa.

Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa
Vuosille 2022-2023 toiminnan suunnittelussa pyritään jatkamaan 2019 aloitettua vahvempaa jäsenyhdistyksien suuntaan tehtävää yhteistyötä.
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Kokeet
Noutajien MEJÄ-mestaruus järjestetään syyskuussa 11.9.2022, ja järjestämisvastuussa on Salon Seudun Noutajat yhdessä Suomen Noutajakoirajärjestön kanssa. Koe on järjestyksessään neljäskymmenes ensimmäinen.
Lisäksi tuetaan seuraavan noutajien vastuulla olevan MEJÄ-SM-kokeen (siirtynyt vuodella eteenpäin) järjestelyvastuullisen Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ry:n koetoimikuntaa.

Koulutukset
Lajikoulutusta järjestetään kurssimuotoisesti järjestön kesäleirin yhteydessä. Kesäleirin kouluttajina ovat toimikunnan jäsenet tai toimikunnan leirille hankkimat kokeneet lajin kouluttajat. Koulutuksessa pyritään tarjoamaan VOI-luokan koirakoille soveltuvaa koulutusta, unohtamatta peruskurssia, jossa ohjataan aloittelijoita lajin pariin.
MEJÄ-toimikunnan jäsenet voivat osallistua MEJÄ-koetoimitsijakurssille ja muuhun asiaankuuluvaan koulutukseen sekä mahdollisuuksien mukaan MEJÄ-ylituomarikoulutukseen. MEJÄ-toimikunta hankkii verta ja
sorkkia sekä merkitsemistarvikkeita (kuitunauha, tarrat, pyykkipojat yms.) käytettäväksi edellä mainituissa
kokeissa ja yhdistyksen koulutustilaisuuksissa.

Tiedotus
MEJÄ-toimikunta toimii Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n asiantuntijaelimenä MEJÄ-asioissa ja käsittelee
mahdolliset siihen liittyvät avustus- ja muut hakemukset, tehden esityksen Suomen Noutajakoirajärjestön
hallitukselle. MEJÄ-toimikunta tiedottaa yhdistyksen www-sivuilla sekä FB-sivuilla ja Nuuskussa. Lisäksi
MEJÄ-toimikunta toimittaa julkaisuja Nuuskuun.

PM-koe ja pohjoismainen yhteistyö
MEJÄ-toimikunta kokoaa joukkueen valintasäännön mukaisesti Suomessa järjestettävään, Noutajien pohjoismaiseen MEJÄ-joukkuemestaruuskilpailuun. Tapahtuman ajankohta on 30.-31.7.2022 Kemiönsaarella.
MEJÄ-toimikunta jatkaa pohjoismaista yhteydenpitoa kontaktihenkilöihin eri Pohjoismaissa. Oppeja Pohjoismaiden erityyppisistä jäljestyskokeista ja niiden ominaisuuksista tuodaan jäsenistön tietoon mahdollisuuksien mukaan artikkelein tai koulutuksilla esimerkiksi kesäleirin yhteydessä.

13. Harrastuslajit
Harrastuslajien toimikuntaan kuuluvat agility, koiratanssi, nosework, rally-toko, TOKO ja VEPE sekä nuorisotoiminta kesäleirin osalta. Vuonna 2022 myös pk-lajit tuodaan toimikunnan alle, mutta varsinaista pk-toimintaa ei ole suunnitteilla.
Koulutukset
Vuonna 2022 harrastuslajien toimikunta järjestää koulutuksia SNJ:n kesäleirillä ainakin noseworkissä, rallytokossa, tokossa ja vepessä. Leirillä on tarkoitus järjestää myös junnuille omaa toimintaa ja koulutuksia. Leirille pyritään järjestämään myös koiratanssiin tutustuminen esim. iltaohjelman yhteydessä.
Vuoden teemalaji on koiratanssi. Leirin lisäksi järjestämme yhteistyössä koiratanssia harrastavan yhdistyksen
kanssa koiratanssipäivän. Päivässä esitellään lajia, ja samalla koiran kanssa voi kokeilla hieman koiratanssia.
Kokeneet konkarit pääsevät treenaamaan klinikkatyyppisesti jotain tiettyä aihealuetta.
Yhteistyötä alueyhdistysten kanssa tiivistetään.
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Lisäksi osallistumme mahdollisesti muihin tapahtumiin, joissa esitellään monipuolista noutajaa esim. laji- tai
rotuesittelyjen yhteydessä.

Kokeet
Vuoden 2022 aikana järjestetään Rally-tokon ja TOKO:n SNJ:n mestaruuskisat ja haasteottelut.

Tiedotus
Harrastuslajien toiminnasta tiedotetaan SNJ:n kotisivuilla ja FB:ssa. Näiden lisäksi pyritään kirjoittamaan ajankohtaisista aiheista juttuja Nuusku-lehteen. Mietitään myös mahdollisia harrastuslajien some-tempauksia.

Muu toiminta
Kirjoitetaan Nuuskuun artikkeleita ja uutisia. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan SNJ:n koulutuspäiville.

