
METSOPOIKA-OTTELU SUOMENPYSTYKORVILLE JA POHJANPYSTYKORVILLE, 
JÄRJESTÄMISOHJE 
 
1. § 
Varhaiskypsien linnunhaukkujien esille saamiseksi päätettiin perustaa nuorille suomenpystykorville omat haukut. Idean 
isänä tällaiselle kilpailulle olivat Kari Kallio ja Asko Ränkman. Ensimmäinen Metsopoika-ottelu suomenpystykorville 
pidettiin Alahärmässä 16.12.1995, johon osallistui kymmenen koiraa (tarkemmin Pystykorvissa 2/1995 ja 1/1996). 
Vuodesta 2004 alkaen otteluun ovat voineet osallistua myös valintaohjeet täyttävät pohjanpystykorvat. 
Otteluun ovat oikeutettuja osallistumaan VOI-luokassa kilpailevat suomenpystykorvat ja pohjanpystykorvat. 
Siinä kilpaillaan voimassa olevien Linnunhaukkukokeiden sääntöjen, niihin sisältyvien ohjeiden sekä tämän  
Metsopoika-ottelun järjestämisohjeen mukaan. 
 
2. § 
Metsopoika-ottelusta vastaa järjestön sisäisenä nuorten koirien kilpailuna Suomen Pystykorvajärjestö ry, myöhemmin 
mainittuna Pystykorvajärjestö tai vain SPJ.  
Se siirtää asiasta sovittuaan ottelun järjestelytehtävät kulloinkin lohkoittain kyseessä olevan kennelpiirin ao. jaostolle tai 
piirin jäsenyhdistyksille. Järjestelyistä vastaavan jäsenyhdistyksen tulee olla myös SPJ:n jäsen. 
Kustannussyistä ottelu pyritään järjestämään soveltuvin osin tavanomaisen linnunhaukkukokeen tasoisena. 
Pystykorvajärjestö tukee ottelun järjestelyjä vuosittain erikseen päättämällään summalla ja lahjoittaa ottelulle 
kiertopalkinnon (poikki kolmella kiinnityksellä, vähintään kahdella eri koiralla) ja vuosittain kunniapalkinnon sekä 
lisäksi se toivoo, että muut palkinnot pysyisivät hinnaltaan ja määrältään kohtuuden rajoissa. 
Kulloinenkin ottelun järjestäjä on selvitettävä hyvissä ajoin, vähintään kaksi (2) vuotta ennen ottelun 
järjestämisajankohtaa, että kaikenpuoliseen valmistautumiseen ottelua varten jää riittävästi aikaa. 
 
3. § 
Ottelu järjestetään vuosittain yksipäiväisenä viikonvaihteessa joulukuulla, tästä ajankohdasta voidaan kuitenkin 
perustelluista syistä poiketa. 
 
4. § 
Metsopoika-ottelun järjestävä yhdistys lähettää kilpailua koskevan koeanomuslomakkeen alueensa kennelpiirille 
viimeistään kilpailua edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä. Kyseinen kennelpiiri lähettää koeanomuksen 
lausunnollaan varustettuna välittömästi sen käsiteltyään Pystykorvajärjestölle, järjestö lähettää sen edelleen 
Kennelliittoon, joka on kokeen myöntäjä. 
Koeanomuslomake on täytettävä huolellisesti ja siinä on vastattava kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, tarvittaessa sitä 
täydennetään Metsopoika-ottelun vaatimilla erikoistiedoilla. 
Pystykorvajärjestön hallitus nimeää Suomenpystykorva- ja Pohjanpystykorvajaostojen yhteisestä esityksestä kilpailuun 
sen lähietäisyydeltä ylituomarin ja hänen varamiehensä. 
Jaostot voivat nimetä lähiseudulta vuosittain yhteisen järjestön edustajan ottelutoimikuntaan. 
 
5. § 
Kilpailuvuonna (kalenterivuosi) Metsopoika-otteluun osallistuva koira ei saa täyttää vielä kolmea (3) vuotta ja sen tulee 
olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla. 
Otteluun valitaan enintään kymmenen (10) koiraa kuluvan vuoden parhaan VOI-tuloksen perusteella. Tasapisteiden 
sattuessa ratkaisee seuraavaksi paras VOI-tulos. Nuorempi koira on tämän jälkeen etusijalla ja vasta sitten ratkaisee 
arpa. 
Tiedottamisen ja järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittautuminen tulee tehdä ottelutoimikunnalle kirjallisesti tai 
sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen otteluviikonloppua sitä seuraavan maanantain aikana.  
Koirien valinnan otteluun suorittaa ottelutoimikunta tehtyjen ilmoittautumisten perusteella ottelun ylituomarin tai hänen 
varamiehensä valvonnassa. 
Ottelutoimikunta voi nimetä tarpeelliseksi katsomansa määrän varakoiria, mainittua valintamenettelyä noudattaen. 
 
6. § 
Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi: 
Koiran rotu, sukupuoli, nimi, rekisterinumero ja syntymäaika. 
Koiran omistajan / ohjaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä kotipaikka 
(kunta/kaupunki). Lisäksi on ilmoitettava koiran kuluvan vuoden kaksi (2) parasta VOI-tulosta sekä näyttelytulos. 
Koiranomistaja vastaa tietojen oikeellisuudesta.  
Samalla koiranomistaja ilmoittaa yhden hyvän kunnon omaavan, kokeneen, palkintotuomariksi kelpaavan henkilön, 
jonka hän tuo mukanaan ottelupaikalle koetoimikunnan käyttöön. 
Ilmoittautumisaikana ottelutoimikunta ei saa antaa kenellekään otteluun ilmoittautuneita koiria koskevia tietoja.   
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7. § 
Heti valinnan tultua suoritetuksi ottelutoimikunta on velvollinen välittömästi ilmoittamaan valittujen koirien nimet 
pisteineen kaikille ilmoittautuneille. Otteluun valittujen koirien omistajille lähetetään ilmoitus aina kirjeitse ja muille 
koiransa ilmoittaneille ensisijaisesti sähköpostitse. 
Samalla annetaan yleiset ohjeet otteluun valituille, kuten esimerkiksi riittävä opastus kilpailupaikalle, ohjeet siellä 
toimimisesta ja osanottomaksun maksutavasta. 
Ulkopuolisen on saatava kokeen ylituomarin ja koiranohjaajan lupa tullakseen maastoon seuraamaan koetta. Lupa on 
pyydettävä viimeistään koetta edeltävänä päivänä. 
 
8. § 
Metsopoika-ottelun voittaja on koira, jolla on kilpailun paras pistemäärä. Tasapisteiden sattuessa paremmuuden 
ratkaisee ylituomari Linnunhaukkukokeiden sääntöihin ja ohjeisiin perustuen. 
 
9. § 
Metsopoika-ottelun taloudesta vastaa ottelutoimikunta. Se määrää kulloinkin aikaisempia otteluita myötäillen kilpailuun 
osanottomaksun, jonka se perii otteluun osallistuvilta koiranomistajilta. Ottelutoimikunta vastaa kaikkien 
kilpailutapahtumaan liittyvien asianosaisten muonituksesta ja mahdollisesta majoituksesta. Se maksaa matkakorvauksen 
järjestön vuosikokouksen kulloinkin hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan vain ottelussa toimineelle ylituomarille.  
 
10. § 
METSOPOIKA-OTTELUN JÄRJESTÄMISVUOROTTELU LOHKOITTAIN 
Järjestelyvuorossa olevan lohkon LINT-harrastajat hakevat ottelulle järjestäjän vuosittain yhdessä 
suomenpystykorvajaoston kanssa lohkon sisältä. Kulloinenkin järjestäjä on selvitettävä hyvissä ajoin, vähintään kaksi 
(2) vuotta ennen kisan järjestämisajankohtaa, että kaikenpuoliseen valmistautumiseen kilpailua varten jää riittävästi 
aikaa. 
Olosuhteiden sitä vaatiessa lohkot voivat keskenään sopimalla (miel. kirjallisesti) vaihtaa järjestämisvuoroja. Tämän on 
tapahduttava kuitenkin riittävän ajoissa, eikä se saa vaikuttaa perusvuorottelujärjestykseen. 
 
   LÄNSI POHJA ITÄ  ETELÄ 
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 ------------------------------------------------------------------------ 
       Sitten uudelleen sama 16 vuoden kierto  
11. § 
Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä SPJ:n hallitukselle, joka ao. jaostoja kuultuaan esittää ohjeet 
hyväksyttäväksi SPJ:n vuosikokoukselle.  
 
 
Päivitetty 17.02.2007 SPJ:n hallitus,  
uudelleen päivityksen on merkinnyt tiedoksi SPJ:n vuosikokous 17.3.2007.  
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