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Hirvenhaukun paikkakunta 
  

Tarkempi paikka Aika 
 

Koiran tiedot 
Rek. no. 
 
Koiran nimi   

Sukupuoli 

Uros 

Narttu 

Rotu/ 

suomenpystykorva  

pohjanpystykorva 
Koiran omistajan tiedot 
Omistaja Puhelin 

Käyntiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Hirvityöskentelyn tapahtumat 
Hirvi löytyi (klo) Haukkua löytöpaikalla (min) Löytömatka km: 

alle 0.3       0.3-0.5    0.5-1.0    1.0-1.5    yli 1.5 

Kiinteää haukkua (min) Siirtyvää haukkua (min)  
Omatoiminen löytö      Viety vereksille jäljille 

Työskentelymatka (km) Uusintahaukut (kpl) Yhteydenotot (kpl) 

Työskentelyaika (min) Työskentely päättyi (klo) Haukkutiheys (krt. / min) 
 

Arvio hirvestä 

Hirvien määrä (kpl) 
Sonni       lehmä           lehmä+vasa Kaadettiinko hirvi 

                      kyllä       ei 

Miten hirvi todettiin työskentelyssä Näkö                 Jälki           Kuulo           

 
Lyhyt kuvaus hirvityöskentelystä 
Löytötapahtuma, Vainu jälki/ ilma, Vaikeustekijät (vesistöt yms), koiran työskentelytyyli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Haukkuiko koira testin aikana lintua 
 
 
 
Olen henkilökohtaisesti ollut mukana toteamassa tätä hirvenhaukkutestiä 
Nimi                                                    Hirvikoetuomari  Allekirjoitus 

Osoite Puh. nro 

 
Annan koiran omistajana luvan julkaista nämä tiedot Suomenpystykorvajärjestön Web- sivuilla. 
Nimi                               Allekirjoitus 

Mikäli koirasi haukkuu hirveä ja maastossa on mukana hirvenhaukkukokeen palkintotuomarikelpoinen henkilö niin täytä 
tämä hirvityöskentelyn testikaavake. Vastaa kaavakkeen kaikkiin niihin kohtiin joihin voit. 
Kun koirasi haukkuu hirveä sillä sitkeydellä, että sillä on hyvä pyytää hirviä niin silloin on tärkeää täyttää tämä 
kaavake, jotta koirasi haukkuominaisuus on mahdollista huomioida pystykorvien hirvenhaukun kehittämisessä. 
Postita testikaavake osoitteeseen: Seppo Tahvonen, Kotaniementie 11, 40800 Vaajakoski. 
Hirvityöskentelyn tiedot menevät jalostusneuvojien käyttöön. 



  

Hirvenhaukkutaipumustesti 
Hirveä haukkuvien suomenpystykorvien ja pohjanpystykorvien kanta on varsin suppea ja kapealla pohjalla. 
Näissä on kuitenkin paljon hyviä käyttökoiria jotka osallistuvat hirvenpyyntiin, mutta niitä ei juuri käytetä jalos-
tukseen, kun ne eivät käy virallisissa hirvenhaukkukokeissa. Samoin nuorien koirien tulo kokeiden kautta 
jalostuslistalle vie vuosia. Koetoiminta on myös paljolti kiinni koiranomistajan omasta kilpailuvietistä ja elä-
mäntilanteesta. Hirvenhaukkukilpailuun osallistumiskynnys on käytännössä yllättävän korkea, maaston ja 
lisäksi parin palkintotuomarin löytäminen on usein ylivoimaista. Nykyinen koekäytäntö on tietysti hyvä ja hyvin 
organisoitu mutta se ei palvele jalostustoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, johtuen kokeissa käyvien 
koirien pienestä määrästä. Tämä saattaa jatkossa kaventaa mainittujen pystykorvarotujen jalostuksessa käy-
tettävää geenipoolia. 
 
Jalostuksen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kyseisten hirveä haukkuvien koirien kyvyt olisi-
vat mahdollisimman laajalti tiedossa. Tällaisen laajemman tietopohjan saavuttamiseksi hirvenhaukkutaipu-
musten testaamiskynnystä on pyritty madaltamaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja joustavaksi ja siinä 
samalla ohjaamaan aloittelevia harrastajia harrastuksemme ja heitä itseäänkin palvelevan koirajalostuksen 
pariin. 
  
Suomenpystykorvien ja pohjanpystykorvien hirvenhaukkutaipumusominaisuuksien esilletuomiseen on kehitet-
ty erillinen rotujärjestömme sisäinen – HIRVENHAUKKUTAIPUMUSTESTI. 
 
Mikäli koiraan kohdistuu jalostuksellista mielenkiintoa, niin samassa yhteydessä koiranohjaajaa tulee kannus-
taa viemään koiraansa eteenpäin näyttelyiden, käyttökokeiden ja Pevisa tarkastuksen kautta viralliselle jalos-
tuslistalle ja tehdä tiettäväksi, että hän on yksi tärkeä lenkki hyviä hirvikoiria kehitettäessä.   
 
Tästä hirvenhaukkutaipumustestistä ei ole mitään haittaa varsinaiselle hirvenhaukkukoetoiminalle. Se ei ole 
verrattavissa VOI ja AVO hirvenhaukkukokeisiin eikä näin kilpaile niiden kanssa. 
Testi on käytännössä helppo tehdä ja sen läpäisyraja on selkeä ja yksiselitteinen. Koiranomistajalle testi on 
helppo ja siitä saa myös samalla alustavan käsityksen varsinaisesta hirvenhaukkukoetapahtumasta, joka on 
omiaan lisäämään kilpailuharrastusta myöhemmässä vaiheessa.  
 
Testi voidaan tehdä normaalin hirvenmetsästyksen yhteydessä tai erillisesti järjestettävänä tapahtumana 
palkintotuomarin ja koira omistajan kesken. Mitään erityistä lupaa tai koetapahtumaa /-järjestelyä ei tarvita. 
 
Koira testaamisen voi suorittaa hirvenhaukkukokeen palkintotuomarikelpoinen henkilö (Suomen Kennel-
liiton jääviyssäännöt huomioiden). Testissä tapahtumat kirjataan erilliselle sitä varten laaditulle kaavakkeelle. 
Testissä ei  anneta pisteitä eikä palkintosijoja, tarkoitus on ainoastaan testata koiran taipumusta haukkua 
hirveä. Koiran suoritus / tulos katsotaan hyväksytyksi mikäli koira haukkuu testin aikana yli tunnin (60 min.) 
hirveä.  
 
Testin suorituksen jälkeen testikaavake lähetetään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa rotukoh-
taisesti nimetylle HIRV-yhteyshenkilölle, joka ylläpitää listaa testin läpäisseistä koirista. Tämä lista toimitetaan 
edelleen vuosittain marraskuun ja tammikuun loppuun mennessä  rotukohtaisen jalostustoimikunnan pu-
heenjohtajalle jalostustoimikunnan käyttöön. Rotujaostot voivat niin halutessaan julkaista testin hyväksytysti 
suorittaneiden koirien tiedot myöhemmin mainitulla tavalla järjestön internet-sivuilla omilla palstoillaan. Näitä 
testituloksia ja tietoja ei kirjata rotujen viralliseen tietokantaan. 
 
Internet-sivulla julkaistavassa listassa saa olla laajimmillaan seuraavat tiedot: Koiran nimi, rekisteri nro, omis-
taja, hänen yhteystiedoistaan puh.nro, koiran kotipaikkakunta, testin ajankohta ja sekä testin suorittaneen 
palkintotuomarin nimi. Palkintotuomarin nimen julkistamisella pyritään tietojen luotettavuuteen. Testin tiedot 
ovat kokonaisuudessaan rotujaostojen käytössä, mutta testiin liittyvinä ei julkaista kun edellä mainitut tiedot. 
Tullakseen julkaistuksi listalla, täytyy koiralla olla näyttelytulos ja hyväksytty rodun Pevisa-tarkastus. Listalla 
ei säilytetä yli kahta vuotta vanhempia tietoja.  
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Koira Rek. nro Omistaja Puh. nro Paikkakunta PVM Palkintotuomari 
Majamikon Mörri 23232/06 Majamikon Maija 0400 477 76 Inari 12.10.05 Meikäläinen  Mira 
Majamikon Mirri 23233/06 Majamikon Marja 0400 477 75 Salla 12.10.05 Mäkeläinen  Mikko
Majamikon Mörö 23234/06 Majamikon Mirja 0400 477 74 Jyväskylä 12.10.05 Mikäkin  Mara 
Majamikon Mirai 23235/06 Majamikon Mira 0400 477 73 Multia 12.10.05 Mörön  Mikko 
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