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YLEISTÄ KOETOIMINNASTA

LINNUNHAUKKUKOKEIDEN SÄÄNNÖT

ERITYISMÄÄRÄYKSET JA ERILLISOHJEET

MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN

PALKINTOTUOMARIN TOIMINTAOHJE

LISÄOHJEITA, TULKINTOJA JA 
ERIKOISTAPAUKSIA

PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS JA 
PÄTEVÖIMINEN

LOPPUKUULUSTELU

PALKINTOTUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS

PALKINTOTUOMARIKURSSIN OHJELMA

LIITTEET:

SKL:n LIITE
JÄÄVIYS
VALITUSMENETTELY YM.

MAASTOKORTTI JA SEN TÄYTTÖOHJEET
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Koetoiminnan tarkoitus

* Arvioida kokeisiin osallistuvien koirarotujen metsästysominaisuuksia ja antaa niistä
koottua tietoa em. rotujen kehittämiseksi

* Sääntöjen avulla voidaan arvioida koirien osasuorituksia - osasuoritusten perusteella
saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa jalostusta varten

* Tarjota koirille koesääntöjen pohjalta vertailukelpoiset kilpailumahdollisuudet

* Kehittää linnunmetsästystä korkeatasoisena koiraurheiluna

S1. YLEISTÄ KOETOIMINNASTA
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SÄÄNTÖJEN JA ARVOSTELUOHJEIDEN KEHITTYMINEN

* Alkuvaiheessa yksi henkilö arvosteli kokeessa kaikki koirat käytännön metsästyksen
pohjalta asettaen ne paremmuusjärjestykseen käyttäen kilpailuarvostelua 

* Vasta vuonna 1978 siirryttiin sääntöuudistuksen yhteydessä selkeästi
ominaisuusarvosteluun

* 1992 säännöissä painotettiin aikaisempaa enemmän koiran lintutyöskentelyn
tehokkuutta (EH/L) ja kestoa (pysyttäminen)

* Suomessa ja Ruotsissa yhtenäistettiin koesääntöjä 1998 ja 2007 tulivat voimaan
yhdenmukaiset säännöt Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa - 1992 sääntöihin
verrattuna suurin muutos on haun, seuraamisen ja merkinnän arvostelun
muuttuminen taulukkopohjaiseksi

* 1900-luvun alussa luotu sääntöjen perusta on kuitenkin pysynyt koko ajan
jokseenkin samana

* Sääntöjen tarkasteluväli on 5 vuotta

* Viimeisin päivitys sääntöihin ja ohjeisiin on tehty 2012, voimassa 1.8.2012 alkaen
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S6. KOKEEN ANOMINEN

Koelupa

Kokeen järjestäjän on oltava Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. 

Myös rotujärjestön jäsenyys on suotavaa. 

Järjestävä yhdistys nimeää koetoimikunnan käytännön järjestelyjä varten.

Koeanomus

Koe anotaan ennakolta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella se järjestetään. 
Valtakunnallinen Haukku-ottelu, kansainvälinen koe ja Suomen Pystykorvajärjestön 
kokeet anotaan Suomen Kennelliitolta. 

Mahdollinen osanoton rajoitustapa on mainittava koeanomuksessa.
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S8., S9. TUOMARIT

Tuomarit

Koetta johtaa ylituomari, jolle on oltava myös nimetty varamies. Ylituomarin ja 
varamiehen on oltava sekä Suomen Kennelliiton että rotujärjestön (Suomen 
Pystykorvajärjestön tai Suomen Laikajärjestön) jäseniä.

Koirien arvostelun maastoissa suorittavat linnunhaukkukokeiden palkintotuomarit, joiden 
on oltava joko Suomen Kennelliiton tai rotujärjestön (Suomen Pystykorvajärjestön tai 
Suomen Laikajärjestön) jäseniä. 
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S12. KOELUOKAT

Kilpailuluokat ja osanotto-oikeus
* Kilpailuluokat ovat avoin luokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI)

* Avoimeen luokkaan voivat osallistua koirat, jotka on rekisteröity Suomen
Kennelliitto tai FCI:n hyväksymä kenneljärjestö, vaikka koiraa ei ole palkittu
näyttelyssä

* Saatuaan avoimen luokan ensimmäisen palkinnon koirat kilpailevat aina
voittajaluokassa

* Voittajaluokassa kilpailevalta koiralta edellytetään, että se on palkittu Suomen
Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän kenneljärjestön näyttelyssä

Kokeeseen ei saa osallistua:
* Sairas tai vammautunut koira
* Kiimainen narttu
* Kantava narttu 30 vrk ennen synnytystä ja 42 vrk synnytyksen jälkeen 
* Koira, joka ei täytä Suomen Kennelliiton voimassa olevia rokotus-, tunnistusmerkintä-

ja antidopingmääräyksiä

AVO / VOIAVO / VOI
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S12.2. KOKO KOEKAUDEN KESTÄVÄ KOE AVOIMEN LUOKAN KOIRILLE

Koko koekauden kestävä koe avoimen luokan koirille
* Koe kestää koko koekauden 20.8. – helmikuun viimeinen päivä

* Katso erillisohjeiden kohta 11.
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S12.3. KESKEYTTÄMISEN SYYT

Suljettu. Sulkeminen johtuu aina koirasta tai sen tekemisistä tai 
tekemättä jättämisistä. Sulkemiseen asti koiran työskentely 
arvostellaan, rastitetaan ja annetaan pisteet, mutta koira ei saa 
palkintosijaa, loppupisteitä eikä sijoitusta.

Hylätty. Suoritus hylätään muista syistä, esim. tutkan käyttö. Koiran 
työskentelyä ei arvostella ollenkaan. Ei sijoitusta.

Luopui. Ohjaaja luopuu. Luopumiseen asti koiran työskentely 
arvostellaan, rastitetaan ja annetaan pisteet, mutta koira ei saa 
palkintosijaa, loppupisteitä eikä sijoitusta. 

Keskeytetty. Palkintotuomari keskeyttää koiran koesuorituksen 
esim. sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi tai koira joutuu 
vaaran. Koiran suoritus keskeyttämiseen asti arvostellaan, 
rastitetaan ja annetaan pisteet. Ansaitut pisteet tulevan koiran
hyväksi sen lopullisena tuloksena. Koiralle annetaan myös 
palkintosija, loppupisteet sekä sijoitus.
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S15.1. ANSIOPISTEET

Arvosteluasteikko

15.1. Ansiopisteet
15.1.1. Hakutyöskentely 0 - 25 

15.1.1.1. Haku 0 - 10 
15.1.1.2. Löytökyky 0 - 15 

15.1.2. Haukkutyöskentely 0 - 35 
15.1.2.1. Merkintä 0 - 10
15.1.2.2. Äänenanto 1 - 5
15.1.2.3. Pysyttäminen 0 - 20

15.1.3. Ensihaukkujen saanti löydöistä 0 - 10
15.1.4. Seuraaminen ja uusintahaukut 0 - 20 

15.1.4.1. Seuraaminen 0 - 10
15.1.4.2. Uusintahaukut 0 - 10

15.1.5. Puustalöytö 0 - 5
15.1.6. Lisäansiot                  0 - 5

YHTEENSÄ 0 - 100
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S15.2. VIRHEPISTEET

15.2. Virhepisteet
15.2.1. Liikaherkkyys 0 - 10
15.2.2. Haukun jättäminen 0 - 10
15.2.3. Muu koetta häiritsevä työskentely 0 - 10

YHTEENSÄ 0 - 30 
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S15. ARVOSTELUPISTEET

Yleisohjeet ominaisuuspisteiden antamiseksi

Ansiopisteet, taulukkoarvostelu 0 - 85 p.
15.1.1.1. Haku 0 - 10 p.
15.1.1.2. Löytökyky 0 - 15 p. 
15.1.2.1. Merkintä 0 - 10 p.
15.1.2.3. Pysyttäminen 0 - 20 p. 
15.1.3. Ensihaukkujen saanti löydöistä 0 - 10 p. 
15.1.4.1. Seuraaminen 0 - 10 p.
15.1.4.2. Uusintahaukut 0 - 10 p.

Muut ansiopisteet, inhimillinen arvostelu 0 - 15 p.
15.1.2.2. Äänenanto 1 - 5 p.
15.1.5. Puustalöytö 0 - 5 p.
15.1.6. Lisäansiot 0 - 5 p.
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S15. ARVOSTELUPISTEET

Virhepisteet, inhimillinen arvostelu 0 - 30 p.

Arvostelussa käytetään seuraavaa asteikkoa

Vain vähän häiritsevä virhe 1 - 2 p.
Hieman häiritsevä virhe 3 - 4 p.
Selvästi häiritsevä virhe 5 - 6 p.
Pahasti häiritsevä virhe 7 - 8 p.
Erittäin pahasti häiritsevä virhe 9 - 10 p.
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EO3. MAASTOARVONTA JA JÄÄVIYDET

Maastojen arpominen
Koirien koemaastot arvotaan ennen kokeen alkua, sen jälkeen kun tuomarit on arvottu 
tai ylituomari on määrännyt heidät koemaastoihin. Mikäli arvottu tuomari on jäävi 
tehtäväänsä, on ylituomarilla oikeus tarvittaessa järjestää tuomarit koirittain. 

Ylituomarin ja palkintotuomareiden jääviydet
Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä.

Tarkista voimassa oleva Kennelliiton yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, 
kokeita ja kilpailuja.  
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S10., S18. ILMOITTAUTUMINEN JA MUUTOKSENHAKU

Ilmoittautuminen
Koira on ilmoitettava kokeeseen vähintään 5 vrk ennen koepäivää.

Mahdolliset valitukset
* Ylituomarin hyväksymästä sääntöjen mukaisesta loppuarvostelusta ei voi valittaa
* Muista syistä syntyneistä erimielisyyksistä on heti ilmoitettava ylituomarille
* Valituksista on lisäohjeita säännöissä

Varmista Kennelliiton ohje ”Muutoksenhaku” koskien yleisiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
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EO 5.1. KOE-ERÄN PITUUS

Koe-erän pituus
* Koe-erän pituus on tasan neljä (4) tuntia

* Koko koe-erän ajan tulee pyrkiä lintukosketukseen
* Mikäli koe-erää jatketaan siitä syystä, että koira on lintutyöskentelyssä, 

on tämä aina todettava
* Koira on lintutyöskentelyssä silloin, kun se on löydön jälkeisessä seuraamisessa, 

ensi- tai uusintahaukulla tai niiden jälkeisessä seuraamisessa 
* Itse löytö on tapahduttava koe-erän aikana
* Koeaikana tapahtunut löytö ja sen seurauksena kyselevä haukku, joka on

jatkunut yli koeajan sallitaan, jos se johtaa hyväksyttyyn haukkuun
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E6. HÄIRITSEVÄ ESTE

Häiritsevä este
* Häiritsevänä esteenä voidaan pitää olosuhteista riippuen mm. irtokoiraa, alueella

käyvää jänisajoa sekä hirvenmetsästystä, jotka häiritsevät kokeen kulkua tai sään
muuttumista erittäin epäedulliseksi

* Ratkaisu häiritsevän esteen hyväksymisestä on viime kädessä ylituomarilla
* Häiritsevän esteen lakattua vaikuttamasta koe-erää jatketaan kyseisessä maastossa

tai asian niin vaatiessa uudessa maastossa
* Uuteen maastoon siirtymisestä tekee päätöksen ylituomari
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EO4. KOE-ERÄN KULKU

KOE-ERÄN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN, KOKEEN KULKU 
SEKÄ KESKEYTTÄMISEN SYYT

Koiranohjaaja saa kytkeä ja irrottaa koiran vain palkintotuomarin käskystä tai 
luopuessaan kokeesta, koiran joutuessa luvattomalle alueelle tai ilmeiseen vaaraan. 

Jos koiranohjaaja luopuu kokeesta, on hänen ilmoitettava siitä maastossa heti 
palkintotuomarille tai muualla luopuessaan ensisijaisesti ylituomarille. Samalla on 
ilmoitettava luopumisen syy. 

Ohjaaja saa jaloitella koiraansa ennen kokeen alkua. 
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S15.3., S15.4. KOESUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN JA PALKINTOSIJOJEN PISTEET

Koesuorituksen hylkääminen
Koira suljetaan kokeesta, jos koiran työskentelyä arvosteltaessa ansiopisteiden kohta 
15.1.1.1 haku tai 15.1.4.1 seuraaminen on nolla (0) pistettä, mikä tahansa koiran 
virheistä on kymmenen (10) pisteen arvoinen tai koira katoaa.

Palkintosijaan oikeuttavat pisteet

Palkintosijat 1 2 3
avoin luokka 70 60 45
voittajaluokka 75 65 50

Palkintotuomarin antamien pisteiden muuttaminen
Ylituomarilla on oikeus näiden sääntöjen perusteella muuttaa palkintotuomarin tulkintoja 
tapahtumista ja annettuja pisteitä. Ylituomari voi myös muuttaa pisteitä arvostelun 
yhtenäistämiseksi.
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EO7.1., EO7.2. RIISTALINNUT JA PYYTYÖSKENTELY

Arvostelussa noudatettavat erillisohjeet

Riistalinnut
Riistalintuja ovat metso, teeri ja pyy.

Pyytyöskentely
* Pyytyöskentely arvostellaan vain, mikäli koiranohjaaja niin haluaa –

asia on kysyttävä ennen koe-erän alkua koiranohjaajalta
* Pyytyöskentelyssä ei synny uusintahaukkuja, yhdestä pyytyöskentelystä voidaan

hyväksyä vain yksi 10 minuutin haukku
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EO2. TEKNISET APUVÄLINEET

Tutkan ja muiden teknisten apuvälineiden käyttö linnunhaukkukokeissa
* Tutkapannan ja muun koiran paikannuslaitteen käyttö arvostelun apuna on kielletty
* Paikannuslaite saa olla kytkettynä koiralla linnunhaukkukokeessa, mutta sen käyttö

johtaa kokeen hylkäämiseen:
- kun koe-erä eli neljä tuntia on tullut täyteen, niin koira on oltava kytkettävissä

tunnin kuluessa, muuten koira suljetaan kokeesta joko koiran katoamisen tai
tottelemattomuuden takia (katso kohta ”Koiran katoaminen”)

- jos tämän tunnin aikana käytetään tutkaa koiran etsimiseen, niin koesuoritus
hylätään - kun tunti on kulunut eikä koiraa ole löydetty, niin koira on suljettu
kokeesta ja tämän jälkeen koiraa voidaan vapaasti etsiä tutkan avulla

- yhteenvetona: aina kun kokeen aikana on käytetty tutkaa, niin koesuoritus
hylätään – koe päättyy koiran kytkemiseen

* Muiden teknisten apuvälineiden, paitsi kiikarin käyttö koiran arvostelussa on kielletty
* GPS:n käyttö on sallittu vain suunnistukseen - sitä ei saa käyttää koiran arvosteluun eli 

ei mitata matkoja ym. 
* Kokeessa GPS-laitetta saa käyttää palkintotuomari tai opas ja koiranohjaaja vain

palkintotuomarin valvonnassa
* Jos tuomarina toimii henkilö, joka käyttää lääkärin määräämää kuulolaitetta, voidaan

sen käyttö hyväksyä myös koiran arvostelussa
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EO7.3. PARVITYÖSKENTELY

Parvityöskentely
* Parvityöskentely voi olla parven vyörytystä tai siinä voi myös syntyä uusia

ensihaukkuja ja uusintahaukkuja
* Myös poikuetyöskentely arvioidaan parvityöskentelynä
* Parven vyörytystä on se, jos koira haukkuu tai haukahtelee lintuparvea lintujen

siirtyillessä jatkuvasti koiran näkyvissä
* Parven vyörytys lasketaan yhdeksi löytömahdollisuudeksi ja ensihaukuksi
* Parven vyörytyksestä lasketaan koiran hyväksi haukkuaikaa enintään 10 minuuttia
* Parven vyörytyksessä ei synny uusintahaukkuja
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EO7.3. PARVITYÖSKENTELY

Parvityöskentely
* Uusintahaukkuja parvityöskentelyssä syntyy silloin, kun parven kaikki linnut tai se osa

parvesta, jota koira lähtee seuraamaan, siirtyy sellaisen matkan, että se täyttää
uusintahaukulle asetetut edellytykset

* Jos parvesta erkanee yksittäinen lintu, jota koira lähtee seuraamaan, käsitellään parven
jälkeinen työskentely kuten työskentely yksittäisellä linnulla

* Jos koira osaparven tai yksittäisen linnun seuraamisen jälkeen tulee takaisin
haukkumaan lähtöpaikalle jääneitä lintuja, voidaan uusi haukku käsitellä uutena
löytömahdollisuutena, löytönä ja ensihaukkuna, jos palaamista edeltänyt seuraaminen 
on johtanut uusintahaukkuun tai se on muuten ollut kiitettävää – muutoin uusi haukku
käsitellään edellisen haukun jatkona

* Tapahtumien ja näköyhteyden arviointi on suoritettava koiran näkökulmasta
* Parvityöskentelystä on aina annettava mahdollisimman seikkaperäinen ja tarkka

selostus ylituomarille
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EO4. KOE-ERÄN ALOITTAMINEN

Ennen koe-erän alkua
* Palkintotuomareiden on osallistuttava ylituomaripuhutteluun, jollei ole saanut

ylituomarilta vapautusta puhuttelusta

Ennen koiran irtilaskua
* Selvitettävä maasto ja kulkureitti oppaan kanssa tuulen suunta huomioiden
* Vertailtava kellot ja ilmoitettava koiranohjaajalle irtilaskun aika
* Annettava ryhmälle ohjeet kulkujärjestyksestä – ensin koiranohjaaja, sitten tuomari ja

opas sekä muut mukanaolijat
* Kysyttävä hyväksytäänkö pyyhaukut
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TO3. PALKINTOTUOMARIN TOIMINTAOHJE

Kokeen kuluessa yleensä
* Arvosteltava koiran työskentely koe-erän aikana ja kirjattava

tapahtumat maastokorttiin
* Otettava tarvittaessa huomioon myös oppaan tai harjoittelijan

luotettavat havainnot
* Korjattava huomaamansa virheet ja ilmoitettava heti

koiranohjaajalle
* Vältettävä turhaa keskustelua
* Pidettävä ryhmä kasassa
* Puututtava tarvittaessa kulkusuuntaan ja vauhtiin
* Selostettava kunkin tapahtuman jälkeen oma tulkinta tilanteesta

koiranohjaajalle
* Koiranohjaajaan ja oppaaseen tulee suhtautua ystävällisesti ja

kohteliaasti kuitenkin muistaen, että tarvittaessa tulee antaa
myös ohjeita ja määräyksiä

* Palkintotuomari pyrkiköön tekemään koiralle oikeutta ja
antakoon sille mahdollisuuden näyttää kykynsä koko koeaikana,
ilman että sen työskentelyä häiritään
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TO3. PALKINTOTUOMARIN TOIMINTAOHJE

Haukun syntyessä
* Edettävä yleensä heti koiranohjaaja puskurina kuulo- mutta ei

näköetäisyydelle
* Juokseminen ei yleensä kannata, sillä juostessa ei linnun

karkkoääntä kuule, sitä vastoin lintu kuulee juoksuryminän kauas
* Täyden pysyttämisajan, kymmenen minuuttia, umpeuduttua on

edettävä varovasti koiranohjaajan tuntumassa näköetäisyydelle
* Arvosteltava merkintä, jonka jälkeen voidaan antaa karkotuslupa

Seuraamisen aikana
* Pidettävä ryhmä paikallaan ja hiljaisena
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TO3. PALKINTOTUOMARIN TOIMINTAOHJE

Jos epäillään tyhjän haukkumista
* Tarkastettava haukkualueen ympäristö

Kokeen päätyttyä
* Kerrattava koiranohjaajalle kokeen tapahtumat ja oma tulkinta niistä
* Palkintosijaa ja pistemäärää ei pidä kertoa ennakolta, koska

ylituomari voi joutua muuttamaan niitä
* Koiranohjaajaa on pyydettävä hyväksymään tapahtumat

nimikirjoituksellaan maastokorttiin
* Laskettava työskentelyn yhteenvetotiedot sekä suoritettava rastitus

ja pisteiden anto, kerrottava ylituomarille kokeen tapahtumat ja
tulkinnat sekä mahdolliset erimielisyydet ja esitettävä ne hänen
hyväksyttäväkseen

* Allekirjoitettava koirakohtainen pöytäkirja
* Jos et ole täysin varma jostakin tilanteesta keskustele asiasta

ylituomarin kanssa
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TO3. KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE

Koiranohjaajan oikeudet ja velvollisuudet
* Ohjaajan on noudatettava palkintotuomarin ohjeita ja

määräyksiä, sekä suhtauduttava tähän ystävällisesti ja
kohteliaasti

* Ohjaaja saa kytkeä koiran oma-aloitteisesti vain luopuessaan
kokeesta pätevän syyn nojalla, koiran joutuessa pois koealueelta
tai ilmeisen vaaran uhatessa

* Ohjaaja saa ohjata koiraansa vihellyksin, viittauksin ja lievin
kehotuksin sekä kieltää koiraa virhesuorituksista, ei kuitenkaan
väkivaltaa käyttäen

* Jos ohjaaja ei piittaa annetuista määräyksistä, rikkoo sääntöjä tai
muuten käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti, on palkintotuomarin
suljettava koira kokeesta
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EO8.1.1. HAKU

Ansiopisteet

Haku 0 – 10 p

* Arvostelussa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota haun laajuuteen
ja nopeuteen sekä yhteydenpitoon

* Maasto- ja keliolosuhteet vaikuttavat hakuun 

Arvosteluohjeessa pisteet tarkoittavat hakua kovapohjaisessa 
keskivertomaastossa. Poikkeavissa oloissa ylituomari antaa lisäohjeita 
haun arvostelemiseksi.
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EO8.1.1. HAKU

Haku - arvosteluohje 
* Koiran pysähtyminen kuuntelemaan ei saa vaikuttaa hakunopeuden

arviointiin, sillä kuuntelu on hakutyöskentelyn tarkoituksenmukaisuuden
merkittävä osatekijä

* Haku arvostellaan sen mukaan, miltä se on keskimäärin näyttänyt
* Linnuton maasto ei saa vaikuttaa alentavasti eikä liikaa korottavasti

hakupisteisiin
* Koiran ollessa ryhmän tietymättömissä yhtäjaksoisesti yli tunnin

koeajasta muun syyn kuin ilmeisen lintutyöskentelyn tai häiritsevän
esteen vuoksi hylätään koesuoritus (suljettu). 

Hylkääminen ei saa perustua olettamukseen, vaan tuomarin on oltava 
varma tilanteesta.
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EO8.1.1. HAKU

Haku – arvosteluohje

Kiitettävä haku  (9...10 pistettä)
Koira liikkuu tarkoituksenmukaisesti, valtaosan koeajasta laukaten, 
hakulaajuuden ollessa 250...400 metriä ryhmän eteen ja sivuille.

Hyvä haku                    (7...8 pistettä)
Koira liikkuu tarkoituksenmukaisesti, enimmäkseen laukaten 
hakulaajuuden ollessa 150...250 metriä ryhmän eteen ja sivuille.

Tyydyttävä haku             (5...6 pistettä)
Koira liikkuu jokseenkin yhtä paljon laukaten kuin ravatenkin. 
Hakulaajuus on noin 100...150 metriä ryhmän eteen ja sivuille.
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EO8.1.1. HAKU

Haku – arvosteluohje

Välttävä haku                  (3...4 pistettä)
Koira liikkuu enimmäkseen ravaten. Hakulaajuus on yleensä alle 100 
metriä ryhmän eteen ja sivuille.

Heikko haku                    (1...2 pistettä)
Koira liikkuu enimmäkseen kävellen ja pysyttelee yleensä ryhmän 
lähituntumassa.

Mikäli koira liikkuu haluttomasti ja veltosti pysytellen välittömässä
läheisyydessä, annettakoon sille nolla pistettä ja suljettakoon se 
kokeesta.
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EO8.1.1. HAKU

Haku – arvosteluohje

Yhteydenpito
Koiran hakuun kuuluu sen oleellisena osana yhteydenpito. 
Hyvältä yhteydenpidolta vaaditaan, että koira näyttäytyy ryhmälle hakua suorittaessaan 
keskimäärin 5 - 15 minuutin välein. 
Hakupisteet määräytyvät rastituksen mukaisesti taulukosta.

Liian harva yhteydenpito alentaa haun arvoa alla olevan taulukon mukaisesti.

Yhteydenpitoaika keskimäärin

Yli 15 minuuttia -1 pist.
Yli 25 minuuttia -2 pist.
Yli 35 minuuttia -3 pist.
Yli 45 minuuttia -4 pist.
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EO8.1.1. HAKU

Haku – arvosteluohje

Rastitusten ja pisteiden välinen yhteys

Haku Pisteet
Nopea ja laaja 9 - 10 pist.
Keskink. ja laaja 8 pist.
Nopea ja laajuus keskink. 7 pist.
Hidas ja laaja 6 pist.
Keskink. ja keskink.                 5-6 pist.
Nopea ja lähihakuinen 5 pist.
Hidas ja laajuus keskink. 4 pist.
Keskink. ja lähihakuinen 3 pist.
Hidas ja lähihakuinen 1-2 pist.



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

35

EO8.1.1. HAKU

Koiran katoaminen

Jos koira muun syyn kuin lintutyöskentelyn tai häiritsevän esteen vuoksi on 
ryhmän tietymättömissä yhtäjaksoisesti yli tunnin (1 h), koira suljetaan 
kokeesta. Sulkeminen ei saa perustua olettamukseen, vaan tuomarin on 
oltava varma tilanteesta.

Huom! Eri asia kuin ”Tottelemattomuus”, joka arvostellaan kohdassa ”Muu 
koetta häiritsevä työskentely”.
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EO8.1.2. LÖYTÖKYKY

Löytökyky 0 – 15 p

Koiran kyky löytää koemaastossa sekä maassa että puussa olevat linnut.

Löytömahdollisuuksia ovat:
* Koiran ulottuvilla oleva yksittäinen riistalintu, poikue tai parvi,

riippumatta siitä, löytääkö koira sitä
* Poikue tai parvi lasketaan yhdeksi löytömahdollisuudeksi
* Parvityöskentelyssä löytömahdollisuuksien lukumäärä on sama kuin

ensihaukkujen lukumäärä - uutta löytömahdollisuutta ei siis synny
ilman uutta haukkua

* Ryhmän tyhjää tai virhe-eläinhaukkua (orava, hirvi, jänis) lähestyessään
karkottamat linnut
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EO8.1.2. LÖYTÖKYKY

Löytömahdollisuudeksi EI lasketa:
* Matkalennolla olevia ohi lentäviä lintuja
* Kiitettävän hakuetäisyyden (250 m) ulkopuolella olevia lintuja
* Koiran ollessa lintutyöskentelyssä ryhmän sinä aikana karkottamia lintuja
* Löytöpaikan välittömästä läheisyydestä ryhmän karkottamia muita saman

parven tai poikueen lintuja
* Uusintahaukulla olevaa lintua, poikuetta tai parvea
* Maastoesteiden yli karkottuvaa lintua (vesiesteet, suuret hakkuuaukot ja

suoalueet, kalliojyrkänteet, jne.)
* Ryhmän karkottamia lintuja, lähestyttäessä haukkua, joka jää toteamatta

tai koiran haukkuessa eläintä, jota ei lueta virheeksi, kuten näätä, minkki,
kissa, jne (erillisohjeiden kohta 10.1.)

* Pyitä, jos koiranohjaaja ei ole näin ilmoittanut
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EO8.1.2. LÖYTÖKYKY

Löytö
* Koiran koealueelta löytämä lintu, riippumatta siitä, johtaako

löytö haukkuun
* Sen, onko kyseessä löytö, vai pelkkä löytömahdollisuus, ratkaisee

se oliko koira aistinut linnun ennen karkottumista – epäselvissä
tapauksissa, esimerkiksi kun koira on karkottumishetkellä
lähempänä lintua kuin ryhmä, tulee arvostelussa tehdä koiralle
oikeutta, jos tuomari ei ole täysin varma tilanteesta



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

39

EO8.1.2. LÖYTÖKYKY

EO12.1.

Löytökykytaulukon käyttö

Pistemäärä saadaan löytömahdollisuuksien (LM) ja löytöjen (L) 
risteyskohdasta.

LÖYTÖKYKYTAULUKKO

L= LM=Löytömahdollisuudet

Löydöt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 13 12 9 7 6 5 4 3 2

3 15 13 11 9 7 6 5 4

4 15 14 12 10 8 7 6

5 15 14 13 11 9 8

6 15 14 13 11 10

7 15 14 13 11

8 15 14 13

9 15 14

10 15
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EO8.2.1. MERKINTÄ

Merkintä 0 – 10 p

Koiran taito osoittaa haukun aikana sijoittumisellaan ja 
käytöksellään linnun olinpaikka. Merkintä arvostellaan 
hyväksytyissä lintuhaukuissa. Merkinnän lajit ovat kiitettävä, 
tyydyttävä ja heikko.

Haukun hyväksymisen ja merkinnän arvostelun edellytyksenä on, 
että joko linnusta tai koirasta saadaan haukulla tai välittömästi 
haukun katkettua näköhavainto. Poikkeuksena on kuitenkin 
tilanne, jossa hyvin peitteinen maasto tai muu näköeste estää
näköhavainnon saannin. Tällaisessa tilanteessa merkintä voidaan 
arvostella ja haukku hyväksyä pelkän kuulohavainnon perusteella. 

Hyväksymisen edellytyksenä kuitenkin on, että sekä koirasta että
linnusta saadaan varma kuulohavainto haukulla tai linnun 
karkkoamistilanteessa. Tapahtuman täytyy olla hyvin lähellä
ryhmää ja kuulon perusteella pitää ehdottoman varmasti pystyä
määrittelemään merkinnän tarkkuus sekä se, karkkoaako haukulta 
kokeessa hyväksytty riistalintu.
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EO8.2.1. MERKINTÄ

Kiitettävä merkintä
* Koira haukkuu kiinteästi kohden sitä puuta, jossa lintu istuu ja

merkitsee linnun istumapaikan
* Koira haukkuu paikallaan tai haarukoi pitkässä haukussa vain

muutamia kertoja
* Koiran etäisyys puusta on yleensä vain muutamia metrejä,

avoimessa maastossa etäisyys voi olla suurempi
* Parvessa tai poikueessa koira saa vaihtaa haukun kohdetta

yhden kerran 
* Yleensä vaaditaan todettu näköhavainto linnusta ja koirasta 

Hyvin peitteisessä maastossa riittää näköhavainto joko linnusta 
tai koirasta jos merkintä kuulohavainnolla voidaan todeta
kiitettäväksi.
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EO8.2.1. MERKINTÄ

Tyydyttävä merkintä
* Koira merkitsee puuryhmän, mutta ei selvästi sitä puuta, jossa

lintu istuu
* Parvessa tai poikueessa koira saman haukun aikana haukkuu

kiinteästi useampaa kuin kahta lintua
* Jos linnusta saadaan vain kuulohavainto, voidaan merkintä

arvostella korkeintaan tyydyttäväksi
* Kuulon perusteella merkintä voidaan todeta korkeintaan

tyydyttäväksi - merkintä on tyydyttävä, kun se kuulon
perusteella on todettu tarkaksi



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

43

EO8.2.1. MERKINTÄ

Heikko merkintä
* Koira ei pysty osoittamaan puuta tai puuryhmää, jossa lintu on,

vaan haukkuu aluehaukkua
* Parvessa tai poikueessa koira ei saa yhteen lintuun kohdistuvia

kiinteitä haukkuja 
* Merkintä voidaan todeta vain etäältä kuulohavainnolla ja

näköhavainto linnusta saadaan vasta karkottumisen jälkeen
* Jos merkintää ei kuulon perusteella ole voitu todeta tarkaksi,

mutta kuitenkin oikeaksi, niin merkintä on tällöin heikko
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EO8.2.1. MERKINTÄ

Ei hyväksyttävä merkintä
* Jos merkintä ei täytä heikon merkinnän vaatimuksia, ei haukkua

hyväksytä eikä haukkutyöskentelyä arvostella

Arvosteluohjeita
* Jokaisen hyväksytyn haukun merkintä arvostellaan erikseen
* Merkintäpisteiden loppusumma saadaan taulukosta merkintöjen

lukumäärän ja merkintöjen yhteispisteiden perusteella



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

45

EO8.2.1. MERKINTÄ

EO12.2.

Merkintätaulukko

Merkintäpisteiden
summa

M
1

E
2

R
3

K
4

I
5

N
6

N
7

Ä
8

T
9 10

1 1

2 4 2

3 7 4 2

4 6 4 2 2

5 8 5 3 3 2

6 9 6 4 4 3

7 8 5 5 4 2

8 9 6 5 4 3 2

9 10 7 6 5 3 3 2

10 8 7 5 4 3 2 2

11 10 8 6 4 4 3 2

12 10 9 6 5 4 3 3

13 10 7 5 5 4 3

14 10 8 6 5 4 3

15 9 6 6 5 4

16 10 7 6 5 4

17 10 7 7 6 4

18 8 7 6 5

19 9 8 7 5

20 10 8 7 6

21 10 9 8 6

22 10 8 7

23 10 9 7

24 10 9 8

25 10 8

26 10 9

27 10 9

28 10

29 10

30 10
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EO8.2.2. ÄÄNENANTO

Äänenanto 1 – 5 p

Koiran hyvä ja tarkoituksenmukainen äänenanto voi vaikuttaa 
linnun pysymiseen haukulla ja helpottaa haukulle menoa.

Arvostelu suoritetaan kuuluvuuden, tiheyden, katkottomuuden ja 
soinnikkuuden perusteella.



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

47

EO8.2.2. ÄÄNENANTO

Arvosteluohje

* Äänenanto voidaan arvostella, jos haukkutiheys voidaan mitata
vähintään 15 sekunnin ajalta

* Äänenanto on kiitettävää, jos se on riittävän tiheää (100 tai yli),
hyvin kuuluvaa, tasaista ja soinnukasta

* Suorituksen arvoa lisää, jos koira osaa sopeuttaa äänenantonsa
haukkukohteen mukaan

* Äänenanto arvostellaan keskimääräisen vaikutelman mukaan
huomioiden lähinnä tarkasti merkityt pitkät haukut

* Haukkutiheys määritetään haukahduksina minuutissa mieluimmin
useammasta haukusta mittaamalla esimerkiksi useita 15 sekunnin
mittaisia jaksoja

* Pitkät haukut sinällään eivät edellytä korkeita äänenantopisteitä,
sillä pysyttäminen arvostellaan omana kohtanaan

Tuomari arvostelee äänenannon näkemyksensä mukaan huomioiden 
äänenannon kokonaisuudessaan. 
Periaatteena arvostelussa on, että jokainen pudotus rastituksessa 
laskee äänenantopisteitä yhdellä pisteellä.     
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EO8.2.3. PYSYTTÄMINEN

Pysyttäminen 0 – 20 p

Koiran kyky pysyttää lintu haukulla.

* Kaikkien haukkujen pituudet mitataan vähintään puolen
minuutin tarkkuudella

* Keskimääräinen haukkuaika lasketaan kolmen pisimmän haukun
keskiarvona

* Mikäli yli minuutin mittaisia haukkuja on vain yksi tai kaksi, niin
keskimääräinen haukkuaika lasketaan vastaavasti yhden tai
kahden haukun perusteella

* Keskimääräistä haukkuaikaa laskettaessa ei oteta
huomioon alle minuutin mittaisia haukkuja

* Yli 10 min haukuista huomioidaan vain 10 minuuttia
* Parvityöskentelyssä haukkuajaksi lasketaan vain kiinteät

haukkujaksot, ei jatkuvasti siirtyilevää katkonaista haukuskelua
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EO8.2.3. PYSYTTÄMINEN

Pysyttäminen

Toimintaohje maastossa
* Haukun alettua ryhmän on pyrittävä etenemään sille etäisyydelle

että merkintä voidaan arvostella
* Koiralle tulee antaa mahdollisuus 10 minuutin haukkuaikaan,

jonka jälkeen tuomarin arvosteltua merkinnän koiranohjaajalle
annetaan mahdollisuus karkottaa lintu

Arvosteluohje
* Pisteitä taulukosta määritettäessä on muistettava, että

keskimääräisen ajan on oltava vähintään se aika, jonka kohdalta
pisteet katsotaan
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EO8.2.3. PYSYTTÄMINEN

EO12.3

Pysyttämistaulukko

Keskimääräinen 3 haukkua 2 haukkua 1 haukku

haukkuaika väh.

1,0 min. 3 2 1

1,5 min. 4 3 1

2,0 min. 5 4 2

2,5 min. 6 4 2

3,0 min. 7 5 3

3,5 min. 8 6 3

4,0 min. 9 7 4

4,5 min. 10 8 4

5,0 min. 11 9 5

5,5 min. 12 10 5

6,0 min. 13 10 6

6,5 min. 14 11 6

7,0 min. 15 11 7

7,5 min. 16 12 7

8,0 min. 17 13 8

8,5 min. 18 13 8

9,0 min. 19 14 9

10,0 min. 20 15 10
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EO8.3. ENSIHAUKKUJEN SAANTI LÖYDÖISTÄ

Ensihaukkujen saanti löydöistä 0 – 10 p

Kertoo koiran kyvyn saada ensihaukkuja koemaastosta löytämistään linnuista.

Arvosteluohjeet
* Pisteet määritellään seuraavan taulukon avulla
* Pistemäärä saadaan ensihaukkujen (EH) ja löytöjen (L) 

lukumäärän risteyskohdasta
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EO8.3. ENSIHAUKKUJEN SAANTI LÖYDÖISTÄ

EO12.4.

Ensihaukkujen 
saanti löydöistä
– taulukko

EH= L=Löydöt

Ensihaukut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 8 7 5 4 3 3 2 2 1 1

2 9 8 6 5 4 4 3 2 2

3 10 9 7 6 5 5 4 3

4 10 9 8 7 6 5 4

5 10 9 8 7 6 6

6 10 10 8 7 7

7 10 10 9 8

8 10 10 9

9 10 10

10 10
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EO8.4.1. SEURAAMINEN

Seuraaminen 0 – 10 p

Koiran nopea syöksyminen maasta tai puusta lähtevän linnun perään tarkoituksena 
saada haukku.

* Hyvä seuraaja käyttää hajuaistin lisäksi tehokkaasti myös kuuloaistiaan

Arvosteluohje

* Seuraaminen arvostellaan keskimääräisten suoritusten mukaan
* Huomioon otetaan ne tapaukset, joissa seuraamismatka on voitu todeta 
* Ensisijaisesti seuraaminen arvostellaan matkan perusteella
* Mikäli osoittautuu, että koira palaa yleensä seuraamisen jälkeen tarkistamaan linnun

karkottumispaikan, voidaan arvostelun apuna käyttää myös aikaan perustuvaa
arvosteluohjetta

* Kaukaa saadut uusintahaukut osoittavat hyvää seuraamiskykyä
* Jos lintu karkottuu leveän vaikeakulkuisen aukon tai muun esteen yli ja koiran

seuraaminen jää tällöin lyhyeksi, ei se saa vaikuttaa merkittävästi seuraamispisteisiin 
* Koiran kuuntelu seuraamisen aikana ei saa vaikuttaa seuraamisen nopeuden

arviointiin
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EO8.4.1. SEURAAMINEN

Seuraaminen

Arvostelu Matkaan perustuen       Aikaan perustuen
Kiitettävä kiivas, tarmokas yli 250 m      Yli 2 min
Hyvä nopea, vähintään 200 m      1,5 - 2 min 
Tyydyttävä keskinkertainen 100 - 150 m  1 - 1,5 min
Välttävä 50 - 100 m      0,5 - 1 min
Heikko alle 50 m Alle 0,5 min 

Seuraamispisteet määräytyvät rastituksen mukaisesti taulukosta.



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

55

EO8.4.1. SEURAAMINEN

Rastitusten ja pisteiden välinen yhteys

Seuraaminen Pisteet       
Nopea ja pitkä 9 - 10 pist.
Keskink. ja pitkä 8 pist.
Nopea ja keskink. 7 pist.
Hidas ja pitkä 6 pist.
Keskink. ja keskink.. 5 - 6 pist.
Nopea ja lyhyt 5 pist.
Hidas ja keskink. 4 pist.
Keskink. ja lyhyt 3 pist.
Hidas ja lyhyt 1 - 2 pist.
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EO8.4.2. UUSINTAHAUKUT

Uusintahaukut 0 – 10 p

Haukulta karkottuneesta linnusta/parvesta välittömästi 
seuraamisen jälkeen saatu uusi haukku.

* Uusintahaukun hyväksymisen edellytys on, että lintu/parvi on
lentänyt koiralta näkymättömiin, tai avoimessa maastossa
vähintään kiitettävän seuraamismatkan päähän

* Mikäli lintu siirtyy niin lyhyesti, että uusintahaukkua ei voida
hyväksyä, katsotaan syntyvä uusi haukku edellisen jatkohaukuksi

* Uusintahaukkuja pyylle ei hyväksytä eikä pyyhaukkuja lasketa
mukaan ensihaukkuihin uusintahaukkutaulukossa
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EO8.4.2. UUSINTAHAUKUT

Uusintahaukku - riittävä toteamus

* Uusintahaukun hyväksymisen edellytyksenä on, että sen 
merkintä voidaan arvostella

* Uusintahaukulla olevan linnun on oltava samaa lintulajia kuin
ensihaukun lintu/linnut, sekä yksittäisen linnun kyseessä ollen
samaa sukupuolta

* Yleensä haukun on alettava jokseenkin välittömästi sen jälkeen, 
kun koiran on arvioitu edenneen linnun lentomatkan
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EO8.4.2. UUSINTAHAUKUT

Uusintahaukkutaulukon käyttö

* Uusintahaukkupisteet saadaan taulukosta ensihaukkujen (EH) ja
uusintahaukkujen (UH) suhteen perusteella

* HUOM ! Pyyhaukkuja ei lasketa ensihaukkujen lukumäärään!
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EO8.4.2. UUSINTAHAUKUT

12.5. UUSINTAHAUKKUTAULUKKO

10enemm än

9107

8910106

889910105

778899104

677889910103

556677889102

23344556671

00000000000

10987654321
Uusinta-
haukut

EH=EnsihaukutUH=

HUOM! Ensihaukkuja pyistä ei huomioida taulukon käytössä.
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EO8.5. PUUSTALÖYTÖ

Puustalöytö 0 – 5 p

Koira löytää linnun puusta ja saa siitä haukun.

Arvosteluohje

* Arvostelussa kiinnitetään päähuomio siihen tapaan, miten
puustalöytö syntyi

* Näkö- tai kuuloaistilla saaduista puustalöydöistä annetaan 1 – 2
pistettä, vaikka niitä olisi useampia

* Kiitettävät pisteet voidaan antaa yhdestäkin varmasti todetusta
pelkällä hajuaistilla saadusta hyvästä puustalöydöstä

* Parvesta tapahtuvasta puustalöydöstä ei tule antaa 2 pistettä
enempää
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EO8.5. PUUSTALÖYTÖ

5 - 4 pisteen puustalöytö
Koira löytää puussa olevan ääntelemättömän linnun pelkästään hajuaistin perusteella. 
Vainuhaukulle on ominaista, että koiran nähdään muuttavan kulkusuuntansa vastatuuleen ja 
etenevän tämän jälkeen lähes suoraan tai hieman haarukoiden linnun istumapuun läheisyyteen. 
Haukku alkaa yleensä epävarmana ja kyselevänä, mutta tarkentuu, tahdittuu ja voimistuu 
vähitellen. 
3 pisteen puustalöytö
Koira saa haukun sellaisella etäisyydellä, että voidaan kuulon perusteella olla täysin varmoja, ettei 
lintu ole äännellyt tai istunut tai noussut puuhun juuri ennen haukun alkamista. Haukku alkaa 
yleensä epävarmana ja kyselevänä, mutta tahdittuu ja voimistuu vähitellen.
2 pisteen puustalöytö
Koira löytää linnun puusta heikon ääntelyn tai näköaistin perusteella tai löytö tapahtuu ryhmän 
näkyvillä puussa olevasta linnusta, joka kuitenkin on niin kaukana, ettei voida olla varmoja onko 
lintu äännellyt.
1 pisteen puustalöytö
Koira löytää puussa/puissa voimakkaasti ääntelevän linnun/linnut tai jos löytö on tapahtunut niin 
etäällä puussa/puissa nähdyistä linnusta/linnuista, että haukku hyväksytään heikolla merkinnällä. 

Pisteitä määritettäessä on työskentelyn laadulla ensisijainen merkitys - ei puustalöytöjen
lukumäärällä. Kiitettävät pisteet (5 - 4 p.) voidaan antaa jopa yhdellä hyvällä pelkän hajuaistin 
perusteella saadusta puustalöydöstä. 

Parvesta tapahtuvasta puustalöydöstä ei voi antaa kahta (2) pistettä enempää.
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EO8.6. LISÄANSIOT

Lisäansiot 0 – 5 p

Arvostelussa otetaan huomioon sekä ansiot että virheet. Pääpaino on 
työskentelyn laadulla.

Arvosteluohje

* Lisäansiot määritetään suorituspuhtauden, työskentelyvarmuuden 
ja erityisansioiden perusteella

* Ilman uusintahaukkuja lisäansiopisteitä voidaan antaa korkeintaan 3 p.
* Häiritsevä työskentely kaikilla muilla eläimillä kuin hyväksytyillä

riistalinnuilla alentaa aina lisäansiopisteitä 1 - 2 p.

+ + +
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EO8.6. LISÄANSIOT

Suorituspuhtaus 0 – 1 p

* Edellytyksenä haukkutyöskentely
* Suorituspuhtaudesta voidaan antaa lisäansiopisteitä, jos koira ei

työskentele muilla eläimillä kuin riistalinnuilla
* Pisteitä voidaan antaa, vaikka maastossa ei olisi tavattu muita

eläimiä

+ + +
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EO8.6. LISÄANSIOT

Työskentelyvarmuus 0 – 2 p

* Hyvä aistien käyttö

* Pitkät hyvin merkityt haukut

* Hyvä haukulla pysyvyys lähistöltä karkkoavista linnuista huolimatta

* Haukun sopeuttaminen tilanteen mukaan

* Uusintahaukut

* Hyvä yhteistyö ja ohjattavuus

+ + +
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EO8.6. LISÄANSIOT

Erityisansiot 0 – 2 p

* Koiralla on oltava työskentelyvarmuuspiste, jotta erityisansiopisteitä
voidaan antaa

* Poikkeuksellisen hyvä aistien käyttö
* Aran linnun kesyttäminen sopeuttamalla haukkutyöskentelytilanteeseen
* Uusintahaukut pitkiltä matkoilta
* Työskentelyvarmuus, yrityshalu ja kestävyys myös huonoissa olosuhteissa

+ + +
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EO8.6. LISÄANSIOT

Koiralla on oltava työskentelyvarmuuspiste ennen kuin erityisansiopisteitä
voidaan antaa. 
Ilman uusintahaukkua lisäansiopisteitä voi saada korkeintaan kolme (3) 
pistettä.

Häiritsevä työskentely jäniksellä, hirvi- ja muilla sorkkaeläimillä, oravalla tai 
kotieläimillä alentaa lisäansioiden yhteenlaskettua kokonais-pistemäärää 1 - 2 p., 
ei kuitenkaan niin, että lisäansiopisteistä saisi miinus (-) pisteitä.      

Jos koira törmää em. eläimiin ja reagoi haukkuen, haukahdellen tai ajaen 
lyhyesti kyseistä eläintä, sitä ei huomioida työskentelyksi eikä se vaikuta 
myöskään suorituspuhtauspisteeseen. Rastituksessa tällöin kyseiseen ”Muu 
työskentely”-kohtaan Ei.

Tuomarin on aina syytä neuvotella lisäansiopisteistä kokeen ylituomarin kanssa, 
jolloin samalla tulee verrattua koiran suoritusta muiden kokeessa olleiden koirien 
suorituksiin.
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EO9., EO9.1. VIRHEPISTEET, LIIKAHERKKYYS

Virhepisteet

Virheiden arvostelun tulee perustua aina varmoihin toteamuksiin, ei olettamuksiin.

Liikaherkkyys 0 – 10 p

Lintuhaukun ulkopuolella tapahtuvaa ääntelyä, kuten:
* Tyhjät haukut
* Toistuva tulokseen johtamaton kyselevä haukku
* Haukkuminen maassa olleiden lintujen hajuille
* Lentävän linnun haukkuminen
* Toistuvat väärin merkityt haukut
* Jälkihaukku puuhun, josta lintu jo on karkottunut
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EO9.1. LIIKAHERKKYYS

Liikaherkkyys - arvosteluohjeet

* Arvostelussa kiinnitetään huomiota virhetyöskentelyn
häiritsevyyteen ja toistuvuuteen

* Ensimmäisestä tyhjästä varmasti merkitystä haukusta rangaistaan
yhdellä pisteellä, jokaisesta seuraavasta kahdella pisteellä

* Tyhjän haukun syy on aina pyrittävä selvittämään, sillä kyseessä
voi olla orava tai kauempana istuva lintu

Virheeksi ei lasketa:
* Muutamaa lähtö- tai seuraamiskiljahdusta
* Seuraamisen jälkeistä lyhyttä kyselyä
* Kyselyä, jolle on todettu syy, esimerkiksi juuri ennen koiran tuloa

karkottunut lintu
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EO9.2. HAUKUN JÄTTÄMINEN

Haukun jättäminen 0 – 10 p

Tilanne, jossa koira keskeyttää tai kokonaan lopettaa varman, tarkasti 
merkityn haukun.

* Mikäli koira parvessa tai poikueessa vaihtaa haukkukohdetta, 
ei sitä käsitellä haukun jättönä, vaan se vaikuttaa merkinnän
arvosteluun

* Jos koiralla on hyvin merkitty haukku ja oikean merkinnän sisältä
karkkoaa muita lintuja ja joita koira seuraa, ei kyseessä ole
haukun jättö

* Jos koiran oikean merkinnän ulkopuolelta karkkoaa lintu ja koira 
seuraa sitä, on kyseessä haukun jättö

* Avoimen luokan koira jätetään rankaisematta, jos keskeytys on 
alle minuutin mittainen
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EO9.2. HAUKUN JÄTTÄMINEN

Haukun jättäminen 0 – 10 p

Virhepisteet määräytyvät keskeytyksen pituuden mukaan 
seuraavasti:

Voittajaluokka Avoin luokka
alle 1 min  - 1 p alle 1 min  0 p
1-2 min - 2 p 1-3 min - 1 p
2-3 min - 3 p 3-5 min - 2 p
Yli 3min - 4 p yli 5 min - 3 p

* Jos voittajaluokan koira jättää todetun haukun kaksi tai
useamman kerran saman haukun aikana, arvostellaan virhe
ankarammin. Esim. 2 kertaa alle 1 min antaa - 3 p.
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EO9.3. MUU KOETTA HÄIRITSEVÄ TYÖSKENTELY

Muu koetta häiritsevä työskentely 0 – 10 p

EO9.3.1. Lintupuun raapiminen ja pureminen

Koira raapii ja puree lintupuuta, tai nousee puuta vasten.

* Virhe on lievä, mikäli koira kerran nousee puuta vasten
* Mikäli koiran tarkoituksena näyttää olevan linnun karkottaminen

on sitä rankaistava ankarasti
* Virheen toistuessa räikeänä annetaan 10 virhepistettä ja koira

suljetaan kokeesta
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EO9.3. MUU KOETTA HÄIRITSEVÄ TYÖSKENTELY

EO9.3.2. Työskentelyhaluttomuus

Yleinen laiskuus ja kiinnostuksen puute lintutyöskentelyyn, sekä
hiirien, myyrien yms. pyydystely koetta häiritsevästi.

* Virhepisteitä annetaan sen perusteella, miten koiran
työskentelyhaluttomuus on häirinnyt koesuoritusta

* Jos koiralla ei ole ollenkaan kiinnostusta lintutyöskentelyyn,
vaikka sillä on useita löytömahdollisuuksia, annetaan sille
10 virhepistettä ja suljetaan kokeesta
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EO9.3. MUU KOETTA HÄIRITSEVÄ TYÖSKENTELY

EO9.3.3. Tottelemattomuus

Ilmeinen välinpitämättömyys ohjaajan kieltoja ja kehotuksia kohtaan.

* Virhe on lievä, jos koira joskus riistaviettinsä kiihottamana
työskentelee virheeksi laskettavilla eläimillä

* Virhepisteitä annetaan ankarammin, jos koira ei suostu seuraamaan
koeryhmää, eikä ole ohjaajan kytkettävissä

* Virhepisteitä on annettava sen mukaan, miten tottelemattomuus on
häirinnyt koetta

* Jos koiraa ei tottelemattomuuden vuoksi saada kytkettyä tunnin
kuluessa erän päättymisestä, annetaan sille kymmenen virhepistettä
ja suljetaan kokeesta
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LISÄOHJEITA, TULKINTOJA, ERIKOISTAPAUKSIA

Reitin suunnittelu

* Yleisohjeena risteilevä kulku lintujen olinpaikkojen kautta
* Myötätuuleen kulkua on ehdottomasti vältettävä, tuulisella säällä on

pyrittävä risteilemään vastatuuleen
* Jos joudutaan ylittämään aavoja soita, peltoja tai hakkuuaukkoja, joiden

ylitys vaatii vähintään kymmenen minuuttia, vähennetään siirtymä
koeajasta – siirtyminen tehdään koira kytkettynä
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LISÄOHJEITA, TULKINTOJA, ERIKOISTAPAUKSIA

Häiritsevä este

* Irtokoira, lähellä käyvä jänisajo, hirvenmetsästys yms., joka
selvästi häiritsee koiran työskentelyä tai karkottaa linnut

* Myös rankkasade tai kova myrsky voivat olla hyväksyttäviä syitä
* Häiritsevän esteen vaikuttaessa, koe keskeytetään, koira

kytketään ja siirrytään tarvittaessa uuteen maastoon
* Lyhyitä, alle 10 minuutin häiriöitä ei koeajassa yleensä huomioida
* Ylituomarilla on lopullinen ratkaisuvalta esteen hyväksymisessä



Suomen Pystykorvajärjestö LINT-PALKINTOTUOMARIKURSSI

25.4.2014

76

LISÄOHJEITA, TULKINTOJA, ERIKOISTAPAUKSIA

Riittävä toteamus haukun hyväksymiseksi

* Koiran haukunta ei riitä, vaan haukulla olevasta
linnusta on saatava selvä näkö- tai kuulohavainto

* Kuulohavainto hyväksytään esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
- ääntely tai puuhunjääntiräpsähdys haukun alussa
- ääntely haukun aikana
- ääntely tai lähtöääni välittömästi haukun päätteeksi

Huom! Yksikin haukahdus on haukku, jos koira selvästi tietää, 
missä lintu on ja merkitsee haukahtaessaan tarkasti.
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN

Maastokortti täytetään seuraavassa järjestyksessä:

1. Lähtötiedot

2. Huomioidaanko pyyt?

3. Hakutyöskentelyn aloitusaika

4. Tapahtuman alkuaika kirjataan heti

5. Tapahtuman loputtua kirjataan loppu- ja kestoaika

6. Tehdään lyhyt selostus tapahtumasta ja merkitään haukun kohde.
Selostus tehdään kaikista tapahtumista riippumatta siitä, onko se
lintu- tai muuta työskentelyä. Tapahtuma rastitetaan tai rastin
puuttuessa kirjoitetaan. Hyväksytystä lintuhaukusta merkitään:
- merkinnän oikeellisuus ja laji sekä toteamistapa
- karkottuneen linnun seuraamisnopeus ja -matka tai -aika
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN

7. Aika, jolloin koira on kytkettävissä ja keskimääräinen haukkutiheys
lintuhaukuista.

8. Tehdään lyhyt yhteenvetokertomus koiran työskentelystä. Siinä tuodaan
ilmi etenkin niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat lisäansiopisteisiin.

9. Kanalintulaskenta.

10. Kirjataan tapahtumien yhteenvetotiedot.

11. Otetaan koiranohjaajalta kuittaus kirjattujen tapahtumien hyväksymisestä.

12. Rastitetaan ominaisuudet ja olosuhteet.
Muista ! Rastitus ennen pisteitä

13. Annetaan ansio- ja mahdolliset virhepisteet.

14. Lasketaan loppupisteet ja kirjataan ehdotus palkintosijaksi. 
Muista allekirjoitus.
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Yleistiedot

Muista:
Koiranohjaajan allekirjoitus ja lintulaskenta.

Koepaikkakunta = mihin koe myönnetty

15         9     12        JYVÄSKYLÄ

REKKU                                               X

ERKKI ERÄMIES                                                            8.06

OULU                                                110

4                      5                     2     1                   10                    1  
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Tapahtumat

Haukun kohde = elävä kohde
Toteamaton ja tyhjä ”Tapahtuma"-sarakkeeseen

10 min tai yli 10 min haukuista merkitään kestoajaksi 10 min
- helpottaa keskimääräisen haukkuajan laskentaa

8.30        8.46.30                METSO               

10   00

X X X     X

X

XX X 3

X
X 2 150

Koira löysi metson puusta n. 60 ryhmästä pelkällä vainulla.

Tarkka, hyvä haukku. Haukkutih. 110. Lintu karkoitettiin. Koira seurasi nopeasti 150 m.
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN - Kertomus

Täytä aina lyhyt kertomus koiran
työskentelystä. 
Helpottaa ylituomarin työtä esimerkiksi 
tasapisteillä olevien koirien sijoittamisessa.
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Yläosa

Muista uusintahaukkutaulukon käytössä
poistaa pyyhaukut ensihaukuista. 

Jos koiralla vain alle 1 min haukkuja, 
niin ”Keskimääräinen haukkuaika”-
sarakkeeseen - / -

”Toteamattomat haukut”- ja 
”Todetut tyhjän haukut”–sarakkeissa oltava 
numero, ei viivaa.

10enemm än

9107

8910106

889910105

778899104

677889910103

556677889102

23344556671

00000000000

10987654321
Uusinta-
haukut

EH=EnsihaukutUH=

4              3            10        3      1         1        4           7   20       110           0             0

4
X
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Haku

Rastitetaan ja merkitään vain, jos 
koiran keskimääräinen
yhteydenpitoaika ylittää 15 min.X

X
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Äänenanto

X

X

X

Jokainen rastituksen pudotus pudottaa 
äänenantopisteitä yhdellä pisteellä. 

Kuitenkin koiralle annetaan vähintään yksi (1) piste 
äänenannosta, mikäli sen äänenanto on pystytty 
arvostelemaan 
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Seuraaminen

X

X
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Puustalöytö

Rastitetaan vain, jos koeaikana maastossa 
ei ole havaittu lintuja puissa kiitettävän 
hakulaajuuden sisällä (250 m).

X
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Lisäansiot

Ennen kuin suorituspuhtauspisteen voi antaa, 
täytyy koiralla olla haukkutyöskentelyä.

Suorituspuhtauteen vaikuttaa työskentely muilla eläimillä kuin
hyväksyttävillä riistalinnuilla.

Mikäli koemaasto on ollut ”tyhjä” linnuista ja koiralla ei ole yhtään 
löytömahdollisuutta, niin ”Lisäansiot”-kohtaan merkitään viiva (-), muussa 
tapauksessa numero. 

X
X
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Virheet
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Todettu muu työskentely

HUOM! 
Vain se rastitetaan 
mikä todetaan!

Häiritsevä työskentely jäniksellä, hirvi- ja muilla sorkkaeläimillä, oravalla tai 
kotieläimillä alentaa lisäansioiden yhteenlaskettua kokonais-pistemäärää 1 
- 2 p., ei kuitenkaan niin, että lisäansio-pisteistä saisi miinus (-) pisteitä. 

Jos koira törmää em. eläimiin ja reagoi haukkuen, haukahdellen tai ajaen 
lyhyesti kyseistä eläintä, sitä ei huomioida työskentelyksi eikä se vaikuta 
myöskään suorituspuhtauspisteeseen. Rastituksessa tällöin kyseiseen 
”Muu työskentely”-kohtaan Ei.
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Olosuhteet

X

X

X

X

12
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TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Ansio- ja virhepisteet
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Palkintotuomarin allekirjoitus,
tuomarinumero ja
puhelinnumero!

TO1. MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN – Kokeen tulos

X

82

1

06                           123

puh. 040 – 123 4567
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PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN

Pääsyvaatimukset

1. Oltava perehtynyt ennen koulutusta linnunmetsästykseen koiralla.
2. Henkisiltä ja ruumiillisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.
3. Vähintään 18 vuoden ikäinen.
4. Suoritettava hyväksytysti palkintotuomarikurssi harjoitusarvosteluineen ja

loppukuulusteluineen.
5. Suoritettava hyväksytysti kaksi varsinaista koearvostelua eri ylituomareille

(tyhjän hakuerän arvostelu ei tule huomioiduksi).
6. Oltava Suomen Kennelliiton tai Suomen Pystykorvajärjestön tai Suomen

Laikajärjestön jäsen.
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PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN

Pätevöiminen

1. Palkintotuomarina toimimisen edellytys on hyväksytty palkintotuomarikortti.
2. Anomuksen pätevöimisestä tekee yhdistys, jossa hän on jäsenenä.
3. Anomuskaavakkeena käytetään kokelaskorttia.
4. Palkintotuomarioikeutta anotaan kennelpiiriltä.
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TUOMAREIDEN JÄSENYYKSIEN TARKASTAMINEN

Koetoimikunnan on tarkastettava palkintotuomareiden ja ylituomarin 
jäsenyyksien voimassaolo. 

Jäsenyyksien toteamiseen riittää jäsenmaksujen maksukuitti pankista, 
nettipankin kuitti tai tuomarin saama viimeisin Koiramme-, Pystykorva- tai 
Laika-lehti. Jos viimeisin jäsenlehti on ilmestynyt, niin kyseinen henkilö on 
yhdistyksen jäsen. 
Suomen Kennelliiton jäsenyys on voimassa vuoden maksupäivästä alkaen 
ja Suomen Pystykorvajärjestön ja Suomen Laikajärjestön jäsenyys on 
voimassa kalenterivuosittain. Mikäli jäsenet ovat laiminlyöneet 
jäsenmaksunsa, niin yhdistysten hallitukset mahdollisesti erottavat jäsenen 
omien sääntöjensä mukaan. 
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KYSYTTÄVÄÄ
ENNEN LOPPUKUULUSTELUA

?
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Kennelpiirit järjestävät yleensä vuosittain palkintotuomareiden 
jatkokoulutustilaisuuksia.

Ole aktiivinen ja osallistu jatkokoulutuksiin, 
näin saat pidettyä sääntötulkinnat ajan tasalla!

PALKINTOTUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI
JA

ONNEA HARJOITTELUIHIN!

HYVÄÄ JA TURVALLISTA KOTIMATKAA!


