
VESITESTI - Säännöt: 
 

Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun testin vastaanottaja antaa lähtökäskyn. 

 

Testin hylätyt osuudet saa uusia kerran saman testin aikana. Uusiminen suoritetaan 

tapauskohtaisesti testitilaisuudesta ja testin vastaanottajasta riippuen, joko välittömästi hylätyn 

suorituksen jälkeen, koiran viimeisen liikkeen tai muiden osallistuvien koirien suoritusten 

jälkeen. 

 

1. ESINEEN NOUTO 

 

Ohjaaja ja koira aloittavat rannalta testin vastaanottajan osoittamasta paikasta. Ohjaaja heittää koiralle 

noutoesineen veteen noin 10 metrin päähän rannasta. Koira saa lähteä liikkeelle ohjaajan päästettyä irti 

esineestä, kun noutoesine on vielä ilmassa. 

 

Ihannetapauksessa koira tuo esineen kuivalle maalle, mutta mikäli koira tiputtaa esineen vedessä 1 

metrin säteellä koiran kahluusyvyydestä, tulos on hyväksytty. 

 

Koira saa olla vapaana tai sitä saa pitää lähtötilanteessa kiinni kaulapannasta tai valjaista. Kiinnipidossa 

saa käyttää myös avustajaa. Noutoesine saa olla ohjaajan oma kelluva esine. Esine hyväksytetään testin 

vastaanottajalla ennen testin alkua, ainoastaan herkkupaloilla täytettävät patukat ovat kiellettyjä. Yleinen 

avustaja voi heittää esineen koiralle omistajan pyytäessä. 

 

2A UINTI TAI 2B UINTI VENEELLE TAI/JA VENEEN HINAUS ja 3 HUKKUVAN 

PELASTAMINEN 

 

Koira suorittaa tehtävän 2A tai 2B sekä tehtävän 3. 

 

Vaihtoehtoisissa tehtävissä on tarkoituksena, että koira suorittaa vähintään yhden tehtävän siten, että tuo 

kohteen (vene/hukkuva) rantaan köydestä tai patukasta hinaten. 

 

Jos tehtävä 2 suoritetaan veneen hakuna, koira saa suorittaa tehtävän 3 (hukkuvan pelastaminen) valjaita 

käyttäen. Koira saa myös suorittaa tehtävän 2 veneen hakuna ja pelastaa hukkuvan tehtävässä 3 

patukalla. Tämä ei vaikuta koiran arviointitulokseen. 

 

Jos tehtävä 2 suoritetaan koiran ja ohjaajan yhteisuintina tai uintina veneelle/veneen perässä, tehtävä 3 

hukkuvan pelastaminen tulee suorittaa hukkuva kädessä olevasta patukasta rantaan vetäen. 

 

Jos hukkuvan pelastaminen suoritetaan valjaita käyttäen, liike 2 on suoritettava veneen 



vetona rantaan. 

 

Jos koira epäonnistuu suorittaessaan tehtävää 2B veneen hakuna, ohjaaja voi seuraavalla yrityksellä 

kokeilla tehtävää uintina. Tässä tapauksessa hukkuva on liikkeessä 3 tuotava rantaan patukasta. 

 

Mikäli koira epäonnistuu suorittaessaan tehtävää 3 patukkaa käyttäen, ohjaaja voi seuraavalla yrityksellä 

kokeilla myös hukkuvan pelastamista valjaita käyttäen. Mikäli koiran ohjaaja päätyy siihen, että hukkuvan 

haku suoritetaan valjailla ja tehtävä 2 on suoritettu uintina, uintina veneelle tai patukan hakuna veneeltä, 

tulisi koiran saada mahdollisuus suorittaa uudelleen myös tehtävä 2 veneen hakuna. 

 

2A) UINTI 

 

Uinti 40 metriä. Koira ui omistajan kanssa kahdenkymmenen metrin poijulle ja takaisin. Koira ei saa 

uidessaan kiivetä omistajan päälle. Koiran fyysinen ohjaaminen vedessä on kielletty. 

 

TAI 

 

2B) UINTI VENEELLE TAI/JA VENEEN HINAUS 

 

Koira aloittaa testin rannalta vastaanottajan osoittamasta paikasta. Koira ui veneelle tai veneen perässä 

kahdenkymmenen metrin poijulle. Koira saa omistajan niin tahtoessa tuoda esineen veneeltä rantaan tai 

vetää veneen rantaan. Veneeseen kiinnitetään tarvittaessa noin 3 metrin vetoköysi. Vetoköyteen saa sitoa 

omistajan oman esineen. Koiraa saa houkutella veneestä sanallisin käskyin, käsimerkeillä tai pillillä. Koiraa 

saa houkutella myös heiluttelemalla köyttä ja/tai dummya. 

 

Jos liike suoritetaan pakollisena veneen hakuna (mikäli hukkuva pelastetaan valjaita käyttäen), on vene 

vedettävä rantaan. Ihannetapauksessa koira vetää veneen rantaan asti, mutta mikäli koira jättää veneen 1 

metrin säteellä koiran kahluusyvyydestä, tulos on hyväksytty. 

 

3. HUKKUVAN PELASTAMINEN 

 

Koira aloittaa testin rannalta vastaanottajan osoittamasta paikasta. Pelastettava henkilö pudottautuu 

veneestä 20 metrin poijun kohdalla veteen. Mikäli koiran ohjaajalle sopii, hukkuva voi myös vauhdikkaasti 

mennä rannasta veteen riittävän matkan päähän hukkumaan. Mikäli käytetään venettä, sitä soudetaan 

eteenpäin vielä noin 10 metriä. Koiran ohjaaja saa toimia hukkuvana omalle koiralleen.  

 

Pelastettava henkilö loiskuttelee pelästyneesti merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. 

Pelastettava saa kutsua koiraa ja käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä 

olevaan "kädenjatkeeseen" (dummy tai vastaava) tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. 



Valjaiden ei tarvitse olla viralliset vesipelastusvaljaat. Hukkuvan käyttämä "kädenjatke" saa olla koiran 

ohjaajan oma esine, mikäli se sopii käyttötarkoitukseen eikä ole herkkupaloilla täytettävä dummy.  

 

Ihannetapauksessa koira kuljettaa pelastettavan rantaan. Osio on hyväksytty, mikäli koira tuo 

hukkuvan 1 metrin päähän koiran kahluusyvyydestä. 

 

LISÄTIETOA: 

 Ohjaajia voi olla yksi tai kaksi, jolloin toinen on veneessä ja toinen maalla, tai noutoliikkeessä 

molemmat maalla. Koiran ohjaaja saa toimia hukkuvana omalle koiralleen. Suositeltavaa on, että 

koiran ohjaajalla on oma apuohjaaja mukana testitilanteessa. Testiin saa varata ilmoittautumisen 

yhteydessä yleisen avustajan, joka toimii koiran toisena ohjaajana. 

 Tehtävien suuntaa antava ohjeaika on 5 minuuttia. Arvostelija päättää milloin koiran suoritus on 

hylätty ja/tai milloin uusintasuorituksen yritys loppuu. Sen sijaan, että mitataan aikaa, oleellista on 

antaa koiralle realistiset mahdollisuudet suoriutua tehtävästä. 

 Mikäli koira irrottaa otteensa kesken suorituksen, ohjaaja saa lähettää koiran takaisin suuntaa 

antavan ohjeajan puitteissa. 

 Koiran ohjaaja saa kahlata koiran uimasyvyyteen sekä koiran lähdössä, että sen rantautuessa, 

mikäli ranta sen sallii. 

 Koiran palkitseminen makupaloin suoritusalueella on kielletty. Koiran saa palkita liikkeiden välissä 

lelulla ja/tai makupaloilla suoritusalueen ulkopuolella. 

 Suullisia käskyjä, pilliä ja käsimerkkejä saa käyttää tarpeen mukaan (ei ylärajaa). 

 Koirasta riippumatonta epäonnistunutta suoritusta, esimerkiksi epäonnistunut heitto esineen 

noudossa tai kohtuuton häiriö, esimerkiksi testialueen läpi uiva ankka, ei lasketa yhdeksi 

yritykseksi. 

 Mikäli osallistuva koira saa testistä kokonaisarvosanan hylätty, testin saa uusia rajatta muissa 

testitilaisuuksissa. Testissä hylättyjen koirien nimiä ei julkaista. 

 Koiran pelastusliivien käyttö on kielletty. 

 Testissä käytetään kumivenettä. Kaikkien veneessä olevien henkilöiden on käytettävä 

pelastusliivejä. 

 Hukkuvan on käytettävä pelastusliivejä. Mikäli koiran ohjaaja toimii itse hukkuvana tai suorittaa 

tehtävän numero 2 koiran kanssa uimalla, on hänellä oltava omat pelastusliivit. 

 Märkä- tai kuivapuvun käyttäminen liikkeissä 2A ja 3 on sallittua ja suositeltavaa, mutta ei 

pakollista. Testin järjestäjät eivät ole velvollisia hankkimaan paikalle yleiseen käyttöön tarkoitettua 

märkä- tai kuivapukua. 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 Mikäli koira ei osoita olevansa halukas uimaan (ei mene vapaaehtoisesti veteen), testaus päättyy. 

 Suuntaa antavan ohjeajan huomattava ylittäminen. 

 Koira pakotetaan veteen. 

 Koira käyttäytyy aggressiivisesti ihmisiä tai muita koiria kohtaan. 



 Omistajan ja koiran yhteisuinnissa koira kiipeää omistajan päälle. 

 Makupalojen tuominen suoritusalueelle. 

 Koiran ohjaaminen muuten kuin säännöissä mainituin keinoin (kivien viskominen veteen kielletty, 

ulkopuolisten ylimääräisten avustajien käyttö kielletty, ylimääräisten lelujen tuonti suoritusalueelle 

kielletty). 

 Koiran ohjaajan epäasiallinen käytös 

 

 

 

 

 

o Testin vastaanottajalla on oikeus keskeyttää suoritus ja lopettaa testi, jos koiralla on puutteellinen 

uimataito tai jos koira on loukkaantumisvaarassa. 

o Testin vastaanottajalla on oikeus keskeyttää suoritus, jos koira on haluton työskentelemään. 

o Testin vastaanottaja ei saa ottaa vastaan omistamansa tai kasvattamansa koiran suoritusta. 

o Testin vastaanottajana voi toimia Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys RY:n hallituksen 

hyväksymä henkilö, joka on saavuttanut ohjaamansa newfoundlandinkoiran kanssa vähintään 

AVO3-tuloksen. Tapauskohtaisesti testin vastaanottajiksi voidaan hyväksyä hallituksen 

päätöksestä myös muita henkilöitä, joilla on riittävästi kokemusta newfoundlandinkoirien 

vesipelastusharrastuksesta. Testin vastaanottajien on tutustuttava testin toimintatapoihin, 

tarkoitukseen, ja materiaaliin huolellisesti ennen ensimmäistä testitilaisuutta. 

o Testin yleisenä avustajana voi toimia soutu-/apuohjaus-/hukkumiskykyinen henkilö, jolla on 

nöffikokemusta. Yleinen avustaja saa vaihtua testin aikana (esimerkiksi jääviyssäännön vuoksi). 

o Testi on epävirallinen ja suuntaa antava. 

o Testissä noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 

o Sairaan koiran osallistuminen on kielletty. 

o Juoksuisen nartun osallistuminen on kielletty. 

o Testiin tullessaan koiran ohjaajalla tulee olla mukanaan koiran rokotustodistus. 

o Koiran ohjaaja sitoutuu testiin tullessaan siihen, että koiran hyväksytyn suoritusmerkinnän saa 

julkaista Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys RY:n www-sivuilla ja kirjallisissa julkaisuissa. 

 


