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SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY 
 
AVUSTUSTEN MÄÄRITTELY JA OHJEITA ARVO-OTTELUILLE JA KILPAILUILLE         
 
Päivitetty 6.8.2012 SPJ:n hallituksen 29.9.12 päätösten ja SKL:n päätösten mukai-
seksi / peko 
Päivitetty 6.12.2012 SPJ:n hallituksen 2.12.12 päätösten ja SKL:n päätösten mukai-
seksi / peko 
Päivitetty 9.12.2013 SPJ:n hallituksen 1.12.13 päätösten ja SKL:n päätösten mukai-
seksi / peko 
 
 
AVUSTUSTEN ANOMINEN KENNELLIITOLTA 
VIITE: Kts. KENNELLIITON MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET, kohta E. 
TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT, eli 
”Anomukset tulee lähettää Kennelliittoon 28.2. mennessä, jotka koskevat piirien ja rotuyh-
distysten toiminnan tukemista, tutkimus, ym. toimintaa.”  
 
MENETTELY SPJ:SSÄ  
Rahastonhoitaja anoo määrärahat järjestömme toiminnan tukemiseen em. päivään men-
nessä.  
 
Jaostot ja toimikunnat, näiden on huolehdittava siitä, että heille kuuluvat asianmukai-
set avustusanomukset tulevat rahastonhoitajalle toimitettuna riittävän ajoissa (viimeistään 
SPJ:n hallituksen tammikuun kokoukseen), joka lähettää anomukset edelleen Kennelliit-
toon.  
Kennelliitossa vaillinaisesti valmistellut anomukset joko jätetään täysin käsittelemättä tai 
palautetaan anojalle täydennettäväksi puutteellisten tietojen vuoksi (Viite: SKL:n hall. 
16.06.-05 § 106.10). 
 
Tuen saaminen maaotteluihin, kokeisiin ja kilpailuihin edellyttää rotujärjestön (rahastonhoi-
tajan) esitystä sisältäen kilpailun nimen, kilpailupaikan ja ajankohdan, eritellyn kustannus-
arvion ja myöhemmin matkasta tehdyn kuluraportin. Kustannusarvion tulee sisältää pyyde-
tyn avustuksen määrä euroina, kilpailuun osallistuvien koirien ja henkilöiden lukumäärän 
maininnalla Kennelliiton jäsenyydestä (jo mahdollisesti nimineen, lähinnä maaottelut ulko-
mailla). Ulkomailla pidettävän HIRV- maaottelun avustusanomuksen Kennelliitolle tekee 
riittävän ajoissa SHHJ:n rahastonhoitaja, koska ulkomainen HIRV-maaottelu hallinnoidaan 
SHHJ:n kautta erillisen sopimuksen mukaisesti. 
 
Kennelliitto voi tukea kotimaisten rotujen (päänäyttelyn neljä parasta) edustajien (uros / 
narttu) lähettämistä Suomen ulkopuolella oleviin EV- ja MV-koiranäyttelyihin Euroopassa 
1/3:lla matkan kokonaiskustannuksista (1/3 rotujärjestö, 1/3 matkalle lähtijä) Kuluiksi hy-
väksytään ilmoittautumismaksu, majoitus- ja matkakulut sekä ylimääräiset madotus ja ro-
kotuskulut, laskua vastaan. Tuen saaminen edellyttää etukäteen laadittua kustannusarvio-
ta ja rotujärjestön esitystä matkasta sekä Kennelliiton hallituksen etukäteistä hyväksymistä 
em. seikkojen pohjalta. Jos molemmat em. näyttelyt ovat Euroopassa, SPJ tukee niistä 
vain toista (Kennelliitto tukee molempia). 
Järjestössämme kukin rotujaosto hoitaa itse tämän asian vaatimat käytännön järjes-
telyt ilmoituksineen Kennelliittoon (SPJ:n hall. 9.4.-05, § 44.1). 
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Säännöt ja ohjeet 
Jokaiselle jäljempänä mainitulle ottelulle tai kilpailulle on niiden omien koesääntöjen ja oh-
jeiden lisäksi laadittu toimestamme erilliset kutakin kilpailua varten laaditut omat järjestä-
misohjeet. Lisäksi Haukku- ja Hirvenhaukut otteluille on laadittu hyvin yksityiskohtaiset oh-
jeet niiden läpiviemiseksi, joita päivitetään ja pidetään toimestamme ajan tasalla. 
Jaostojemme (3) puheenjohtajat huolehtivat siitä,  
että kulloisillakin eri kilpailujen järjestäjillä on riittävän aikaisessa vaiheessa käytössään 
järjestelyjen helpottamiseksi em. ajan tasalla olevat säännöt ja ohjeet sekä järjestämisvuo-
rottelutaulukot. 
Jokainen jaosto ja toimikunta merkitsevät tästä ohjeesta toimintakalenteriinsa  
kaikki toimintaansa liittyvät asiat ja tehtävät, jotka ne esittävät kunkin ajallaan hallitukselle, 
valmistelevat, hoitavat tai valvovat niiden toteuttamisen ohjeitten mukaan määräaikoja 
noudattaen. 
 
 
HAUKKUOTTELU 
 
1. Yleistä. 
Haukku-ottelu on Suomen Kennelliiton valtakunnallinen mestaruuskilpailu vuodesta 1950 
alkaen kotimaiselle rodulle suomenpystykorvalle. Ottelun järjestelyvastuu on paikallisella 
kennelpiirillä. 
Suomen Pystykorvajärjestö vastaa osaltaan tavallaan vain konsulttina sääntöihin liittyvästä 
kilpailuteknisestä toteutuksesta. Ohjelmalehtiseen kirjataan ottelu aina Kennelliiton koti-
maisten rotujen valtakunnalliseksi mestaruuskilpailuksi suomenpystykorville ja Kennelliitto 
sen päätukijaksi. 
 
Otteluille ja niiden valintakokeille on erikseen julkaistuna järjestämisvuorottelutaulukko, 
joka toimii 16 vuoden kiertosysteemillä lohkojen sisällä kennelpiireittäin. 
 
2. Kennelliiton avustus Haukku-ottelulle. 
Kennelliitto vahvistaa vuosittain tulo- ja menoarviossaan otteluavustukset Kilpa-, Haukku- 
ja Hirvenhaukut -otteluille. Vuonna 2013 avustussumma on 18.000 euroa, josta Haukku-
ottelun osuus on kolmasosa eli 6.000 euroa. 
 
Ottelutoimikunta laatii ennen ottelua anomuksen, jossa näkyy Kennelliiton otteluavustus 
järjestelykulujen peittämiseksi ja lähettää sen tilinumeroineen suoraan Kennelliiton talous-
päällikölle avustuksen maksamista varten.  
 
3. Kennelliitto myöntää erikseen tukinäyttelyn Haukku-ottelulle  
(Kennelliiton hall. 2/1996, § 41.2.12). 
Ottelun järjestävä yhdistys saa pitää tukinäyttelyn ryhmänäyttelynä, jonka ryhmät on mää-
ritelty tarkemmin Näyttelyn järjestämisohjeissa (voimassa 1.1.2003 alkaen, yleensä kaksi 
FCI:n roturyhmää). Tämä tukinäyttely ei vähennä kyseisen kennelpiirin näyttelykiintiötä.  
 
Tukinäyttely on ottelun järjestävän yhdistyksen toimesta muistettava anoa riittävän ajoissa 
(anomus viimeistään 15 kuukautta ennen ko. näyttelyvuoden alkua, syyskuun loppuun 
mennessä ao. kennelpiirille). SPJ:n Suomenpystykorvajaosto varmistaa, että anominen ei 
unohdu. Näyttelyanomuksessa on syytä esittää, että siitä ei suoriteta kennelpiirille kuulu-
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vaa näyttelymaksuosuutta, vaan sen tuotto voidaan käyttää kokonaisuudessaan ottelun 
järjestelyihin.  
4. Osanottomaksut.  
Kennelliitto vahvistaa vuosittain osanottomaksut otteluihin ja niiden valintakokeisiin. Ottelu 
maksu kattaa molempien päivien kilpailut. Vuodelle 2013 ne on vahvistettu 90 euroksi. 
 
5. SPJ:n tehtävät. 

 järjestö vastaa osaltaan sääntöihin liittyvästä kilpailuteknisestä toteutuksesta (ottelun 
säännöt 1 § mom. 4.) 

 SPJ:n hallitus nimeää ottelutoimikuntaan ottelun säännön 4.§ 2 mom. määräämän yh-
den jäsenen (yhdysmiehen).  

 huolehtii kilpailupaikalle Kennelliiton lipun, SPJ:n lipputankoviirin ja pöytästandaarinsa, 

 lahjoittaa ja toimittaa otteluun riittävän arvokkaan kunniapalkinnon ja 

 luovuttaa ottelun lopulla sen ylituomarille pöytästandaarinsa.  
 
6. Palkinnot. 
SPJ:n hallitus suosittelee, että jaettavat palkinnot pysyisivät riittävän arvokkaina, mutta 
suuruudeltaan ja määrältään ne pidettäisiin kohtuuden rajoissa. 
 
 
HIRVENHAUKUT-OTTELU 
 
1. Yleistä 
Hirvenhaukut -ottelu on tällä nimellä Suomen Kennelliiton valtakunnallinen mestaruuskil-
pailu kotimaiselle rodulle karjalankarhukoiralle alkaen vuodesta 1957. Ottelun järjestely-
vastuu on paikallisella kennelpiirillä. Suomen Pystykorvajärjestö vastaa osaltaan tavallaan 
vain konsulttina sääntöihin liittyvästä kilpailuteknisestä toteutuksesta. Ohjelmalehtiseen 
kirjataan ottelu aina Kennelliiton kotimaisten rotujen valtakunnalliseksi mestaruuskilpailuksi 
karjalankarhukoirille ja Kennelliitto sen päätukijaksi. 
 
Otteluille ja niiden valintakokeille on erikseen julkaistuna järjestämisvuorottelutaulukko, 
joka toimii 16 vuoden kiertosysteemillä lohkojen sisällä kennelpiireittäin. 
 
2. Kennelliiton avustus ottelulle. 
Kennelliitto vahvistaa vuosittain tulo- ja menoarviossaan otteluavustukset Kilpa-, Haukku- 
ja Hirvenhaukut -otteluille. Vuonna 2013 avustussumma on 18.000 euroa, josta Hirven-
haukut -ottelun osuus on kolmasosa eli 6.000 euroa. 
 
Ottelutoimikunta laatii ennen ottelua anomuksen, jossa näkyy Kennelliiton otteluavustus 
järjestelykulujen peittämiseksi ja lähettää sen tilinumeroineen suoraan Kennelliiton talous-
päällikölle avustuksen maksamista varten. 
 
3. Kennelliitto myöntää erikseen tukinäyttelyn Hirvenhaukut -ottelulle  
(Kennelliiton hall. 2/1996 § 41.2.12). 
Ottelun järjestävä yhdistys saa pitää tukinäyttelyn ryhmänäyttelynä, jonka ryhmät on mää-
riteltynä Näyttelyn järjestämisohjeissa (voimassa 1.1.2003 alkaen, yleensä kaksi FCI:n 
roturyhmää). Tämä tukinäyttely ei vähennä kyseisen kennelpiirin näyttelykiintiötä. 
 
Tukinäyttely on ottelun järjestävän yhdistyksen toimesta muistettava anoa aina riittävän 
ajoissa (anomus viimeistään 15 kuukautta ennen ko. näyttelyvuoden alkua, syyskuun lop-
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puun mennessä ao. kennelpiirille). SPJ:n Karhukoirajaosto varmistaa, että anominen ei 
unohdu. Näyttelyanomuksessa on syytä esittää, että siitä ei suoriteta kennelpiirille kuulu-
vaa näyttelymaksuosuutta, vaan sen tuotto voidaan käyttää kokonaisuudessaan ottelun 
järjestelyihin 
 
4. Osanottomaksut. 
Kennelliitto vahvistaa vuosittain osanottomaksut otteluihin ja niiden valintakokeisiin. Otte-
lumaksu kattaa molempien päivien kilpailut. Vuodelle 2013 ne on vahvistettu 90 euroksi. 
 
5. SPJ:n tehtävät. 

 järjestö vastaa osaltaan sääntöihin liittyvästä kilpailuteknisestä toteutuksesta (ottelun 
säännöt 1 §. mom. 4.) 

 SPJ:n hallitus nimeää ottelutoimikuntaan ottelun säännön 4.§, 2. mom. määräämän 
yhden jäsenen (yhdysmiehen). 

 SPJ huolehtii kilpailupaikalle Kennelliiton lipun, SPJ:n lipputankoviirin ja pöytästandaa-
rinsa 

 lahjoittaa ja toimittaa otteluun riittävän arvokkaan kunniapalkinnon 

 luovuttaa ottelun lopulla ylituomarille pöytästandaarinsa. 
 
6. Palkinnot 
SPJ:n hallitus suosittelee, että jaettavat palkinnot pysyisivät riittävän arvokkaina, mutta 
suuruudeltaan ja määrältään ne pidettäisiin kohtuuden rajoissa. 
 
 
HAUKKU- JA HIRVENHAUKUT-OTTELUIDEN LOHKOJEN VALINTAKOKEET 
 
1. Yleistä 
Valintakokeet ovat em. otteluihin liittyviä, lohkojen (4) sisäisiä: Itä, Pohja, Länsi ja Etelä 
pidettäviä koirien valintakokeita.  Otteluille ja niiden valintakokeille on erikseen julkaistuna 
järjestämisvuorottelulista, joka toimii 16 vuoden kiertosysteemillä lohkojen sisällä kennel-
piireittäin. 
 
2. Kennelliiton osuus 
Kennelliitto ei ole osoittanut kennelpiireille valintakokeiden järjestämiseen erillistä määrä-
rahaa. 
 
Valintakokeilla on sama Kennelliiton vahvistama osanottomaksu kun itse otteluillakin, eli 
vuonna 2013 se on 90 euroa. 
 
3. SPJ:n osuus 
SPJ:llä ei ole taloudellisten resurssiensa puitteissa mahdollisuutta tukea ko. kahdeksaa 
valintakoetta (LINT ja HIRV) sellaisella summalla, jolla olisi taloudellisesti juuri minkään-
laista merkitystä 
 
 
POHJANPYSTYKORVIEN SM-HAUKUT 
 
1. Kennelliiton kilpailuavustus. 
Kennelliitto vahvistaa vuosittain tulo ja menoarviossaan kotimaisten rotujen valtakunnallis-
ten otteluiden lisäksi myös muille SM-tason kilpailuille erillisen avustusmäärärahan, joka 
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vuonna 2013 on SPJ:lle 2000 euroa, jonka järjestö jakaa kolmen SM-tason kilpailun kes-
ken. Siitä yhden kilpailun osalle tulee 666,66 euroa, jonka saa myös tämä kilpailu. 
 
Kilpailutoimikunta laatii haukkujen päätyttyä niistä tuloslaskelman, mainiten osallistuneiden 
koirien määrän (edellytys avustukselle on vähintään 6) ja lähettää sen tilinumeroineen 
SPJ:n rahastonhoitajalle, joka sitten hoitaa Kennelliitolta avustuksen kilpailun järjestäjälle. 
 
2. SPJ:n kilpailuavustus. 
SPJ tukee kilpailua 1500 euron avustuksella, joka voidaan maksaa rahastonhoitajamme 
toimesta kilpailutoimikunnan ilmoittamalle tilille järjestelyjen helpottamiseksi jo ennen kil-
pailua. 
 
Mikäli näyttelyn anomisaikaa edeltävänä vuonna jonkun järjestömme rodun rekisteröinti-
määrä ylittää 1000 koiran rajan, saa järjestömme kolmannen erikoisnäyttelyn omille roduil-
leen ja sen voi tämän kilpailun järjestävä yhdistys pitää kilpailun tukinäyttelynä. (Periaate-
päätös SPJ:n hall. 18.10.2003 § 104). 
 
3. Tukinäyttely 
Järjestävä yhdistys voi pitää ottelulle tukinäyttelyn, joka on erikoisnäyttely SPJ:n kiintiöstä, 
järjestömme roduille (näyttely vuorottelee pohjanpystykorvien SM-haukkujen, kuningatarot-
telun ja Hirviherraottelun kesken). 
 
Näyttely anotaan järjestön sihteerin toimesta riittävän ajoissa (anomus viimeistään 15 kuu-
kautta ennen ko. näyttelyvuoden alkua, syyskuun loppuun mennessä Omakoira -
järjestelmään). SPJ:n sihteerille toimitetaan tiedot näyttelyn organisaation henkilöistä ja 
näyttelypaikasta riittävän ajoissa. SPJ:n Pohjanpystykorvajaosto varmistaa, että anominen 
ei unohdu. Näyttelyanomuksessa on syytä esittää, että siitä ei tarvitsisi suorittaa kennelpii-
rille kuuluvaa näyttelymaksuosuutta, vaan sen tuotto voitaisiin käyttää kokonaisuudessaan 
ottelun kuluihin. 
 
4. Osanottomaksu. 
Kennelliiton suositus on, että se olisi korkeintaan sama kun kotimaisten rotujen valtakun-
nallisilla otteluilla ja niiden valintakokeilla (v.2013 se oli 90 e). 
 
5. SPJ:n tehtäviä. 
Hallitus nimeää mestaruushaukkujen ylituomarin ja hänen varamiehensä saatuaan siitä 
Pohjanpystykorvajaoston esityksen. 
 
6. Palkinnot. 
SPJ lahjoittaa ja toimittaa kilpailuun riittävän arvokkaan kunniapalkinnon sekä huolehtii 
viirinsä (lipputankoon) kilpailupaikalle ja pöytästandaarinsa sisälle. SPJ:n hallitus suositte-
lee, että jaettavat palkinnot pysyisivät riittävän arvokkaina, mutta määrältään ja hinnaltaan 
kohtuuden rajoissa.   
 
KARJALANKARHUKOIRANARTTUJEN KUNINGATAROTTELU 
 
1. Kennelliiton otteluavustus. 
Kennelliiton vuosittain jakamasta avustuksesta (kts. Pohjanpystykorvien SM-Kilpailu) tä-
män ottelun osuus on 666,66 euroa. 
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Ottelutoimikunta laatii ottelun päätyttyä niistä tuloslaskelman, mainiten osallistuneiden koi-
rien määrän (edellytys avustukselle on vähintään 6) ja lähettää sen tilinumeroineen SPJ:n 
rahastonhoitajalle, joka sitä sitten hoitaa Kennelliiton avustuksen kilpailun järjestäjälle. 
 
2. SPJ:n otteluavustus. 
SPJ tukee ottelua 1200 euron avustuksella, joka voidaan maksaa rahastonhoitajamme 
toimesta ottelutoimikunnan ilmoittamalle tilille järjestelyjen helpottamiseksi jo ennen otte-
lua. 
 
3. Tukinäyttely 
Järjestävä yhdistys voi pitää ottelulle tukinäyttelyn, joka on erikoisnäyttely SPJ:n kiintiöstä, 
järjestömme roduille (näyttely vuorottelee pohjanpystykorvien SM-haukkujen, kuningatarot-
telun ja Hirviherraottelun kesken). 
 
Näyttely anotaan järjestön sihteerin toimesta riittävän ajoissa (anomus viimeistään 15 kuu-
kautta ennen ko. näyttelyvuoden alkua, syyskuun loppuun mennessä Omakoira -
järjestelmään). SPJ:n sihteerille toimitetaan tiedot näyttelyn organisaation henkilöistä ja 
näyttelypaikasta riittävän ajoissa. SPJ:n Karhukoirajaosto varmistaa, että anominen ei 
unohdu. Näyttelyanomuksessa on syytä esittää, että siitä ei tarvitsisi suorittaa kennelpiirille 
kuuluvaa näyttelymaksuosuutta, vaan sen tuotto voitaisiin käyttää kokonaisuudessaan ot-
telun kuluihin. 
 
4. SPJ:n tehtäviä 
Hallitus nimeää riittävän ajoissa ottelulle ylituomarin ja hänen varamiehensä, saatuaan 
siitä esityksen Karhukoirajaostolta. 
Hallitus nimeää Karhukoirajaoston esityksestä ottelutoimikuntaan yhden henkilön (yhdys-
miehen), jonka kuluista vastaa järjestö. 
 
5. Osanottomaksu. 
Kennelliiton suositus on, että se olisi korkeintaan sama kun kotimaisten rotujen valtakun-
nallisilla otteluilla ja niiden valintakokeilla (se oli 90 euroa v. 2013). 
 
6. Palkinnot ym. 
SPJ hankkii ja lahjoittaa ottelulle riittävän arvokkaan kunniapalkinnon sekä huolehtii viirin-
sä (KR-ottelulla on oma lipputankoviiri) kilpailupaikalle. 
 
SPJ:n hallitus suosittelee, että ottelussa jaettavat palkinnot pysyisivät riittävän arvokkaina, 
mutta määrältään ja hinnaltaan kohtuuden rajoissa. 
 
 
HIRVIHERRAOTTELU (suomenpystykorville ja pohjanpystykorville) 
 
1. Kennelliiton otteluavustus. 
Kennelliiton vuosittain jakamasta  avustuksesta (kts. Pohjanpystykorvien SM-Kilpailu) tä-
män  ottelun osuus on 666,66 euroa. 
 
Ottelutoimikunta laatii ottelun päätyttyä niistä tuloslaskelman, mainiten myös osallistunei-
den koirien määrän (edellytys avustukselle on vähintään 6) ja lähettää sen tilinumeroineen 
SPJ:n rahastonhoitajalle, joka sitten hoitaa Kennelliitolta avustuksen ottelun järjestäjälle. 
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2. SPJ:n otteluavustus. 
SPJ tukee ottelua 1200 euron avustuksella, joka voidaan maksaa rahastonhoitajamme 
toimesta ottelutoimikunnan ilmoittamalle tilille järjestelyjen helpottamiseksi jo ennen otte-
lua. 
 
3. Tukinäyttely 
Järjestävä yhdistys voi pitää ottelulle tukinäyttelyn, joka on erikoisnäyttely SPJ:n kiintiöstä, 
järjestömme roduille (näyttely vuorottelee pohjanpystykorvien SM-haukkujen, kuningatarot-
telun ja Hirviherraottelun kesken). 
 
Näyttely anotaan järjestön sihteerin toimesta riittävän ajoissa (anomus viimeistään 15 kuu-
kautta ennen ko. näyttelyvuoden alkua,  syyskuun loppuun mennessä Omakoira -
järjestelmään). SPJ:n sihteerille toimitetaan tiedot näyttelyn organisaation henkilöistä ja 
näyttelypaikasta riittävän ajoissa. SPJ:n Suomenpystykorvajaosto varmistaa, että anomi-
nen ei unohdu. Näyttelyanomuksessa on syytä esittää, että siitä ei tarvitsisi suorittaa ken-
nelpiirille kuuluvaa näyttelymaksuosuutta, vaan sen tuotto voitaisiin käyttää kokonaisuu-
dessaan ottelun kuluihin. 
 
4. Osanottomaksu. 
Kennelliiton suositus on, että se olisi korkeintaan sama kun kotimaisten rotujen valtakun-
nallisille otteluille ja niiden valintakokeille vuosittain vahvistettu osanottomaksu (se oli 90 
euroa v. 2013).  
 
5. Palkinnot.  
SPJ hankkii ja lahjoittaa ottelulle riittävän arvokkaan kunniapalkinnon.  
SPJ:n hallitus suosittelee, että ottelussa jaettavat palkinnot pysyisivät riittävän arvokkaina, 
mutta määrältään ja hinnaltaan kohtuuden rajoissa. 
 
6. SPJ:n tehtäviä.  

 Suomenpystykorvajaosto esittää hallitukselle hyväksyttäväksi riittävän ajoissa päivä-
määrän, mikäli se poikkeaa ottelun järjestämisohjeessa määritellystä ajankohdasta. 

 Jaoston esityksestä hallitus nimeää ottelulle ylituomarin ja hänen varamiehensä. 

 Hallitus nimeää (tarvittaessa) ottelutoimikuntaan Suomenpystykorvajaoston lausunnon 
kuultuaan yhden jäsenen (yhdysmiehen), järjestö vastaa hänen matkakuluistaan. 

 SPJ toimittaa kilpailupaikalle järjestön viirin (lipputanko) ottelua juhlistamaan. 
 
 
METSOPOIKAOTTELU   JA  TAPPISARVIKISA 
  
1. Yleistä. 
Järjestelykulujen minimoimiseksi mainitut kilpailut pyritään pitämään aivan tavallisten 
LINT-ja HIRV- kokeiden tasoisina kilpailuina. 
 
2. SPJ:n kilpailuavustukset. 
SPJ tukee kumpaakin kilpailua erikseen vuosittain 600 euron avustuksella, joka voidaan 
maksaa rahastonhoitajamme toimesta ottelutoimikuntien ilmoittamille tileille järjestelyjen 
helpottamiseksi jo ennen ottelua. 
 
3. Palkinnot. 
SPJ hankkii ja lahjoittaa kilpailuille riittävän arvokkaat kunniapalkinnot. 
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SPJ:n hallitus suosittelee, että myös palkinnot pysyisivät määrältään ja hinnaltaan kohtuu-
den rajoissa. 
 
4. Muuta. 

 SPJ:n hallitus nimeää jaostojen esityksestä kilpailulle ylituomarin ja hänelle varamie-
hen mahdollisimman läheltä kilpailupaikkaa kulujen minimoimiseksi.  

 SPJ:n hallitus nimeää (tarvittaessa) kilpailuihin edustajansa (yhdysmiehen) lähietäi-
syydeltä ko. jaostojen esitysten perusteella. 

 SPJ toimittaa kilpailupaikalle järjestön viirin (lipputanko) niin haluttaessa. 
 
KOPPELOHAUKUT 
SPJ tukee tapahtuman järjestelyä 400 euron summalla, joka voidaan maksaa rahastonhoi-
tajamme toimesta ottelutoimikuntien ilmoittamille tileille järjestelyjen helpottamiseksi jo en-
nen ottelua. 
 
Järjestäjän tulee toimittaa tapahtumasta tulokset ja talouskertomus järjestölle tapahtuman 
jälkeen. 
 
HIRV -SENIORIKISA 
SPJ tukee tapahtuman järjestelyä 600 euron summalla, joka voidaan maksaa rahastonhoi-
tajamme toimesta ottelutoimikuntien ilmoittamille tileille järjestelyjen helpottamiseksi jo en-
nen ottelua. 
 
Järjestäjän tulee toimittaa tapahtumasta tulokset ja talouskertomus järjestölle tapahtuman 
jälkeen. 
 
LINT -MAAOTTELU SUOMI – RUOTSI – NORJA JA  SAMALLA  POHJOISMAIDEN 
MESTARUUSOTTELU  
 

1. Yleistä. 
Kyseinen maaottelu järjestetään joka vuosi. 
Esimerkki järjestelyvuorottelusta on seuraavana, maaottelu on vain joka viides vuosi 
Norjassa: 
  Suomi  Ruotsi  Norja 
  2006 Ylivieska 2007 
  2008 Lapua  2009  2010 
  2011 Taivalkoski 2012 
  2013 Savukoski 2014  2015 
  2016  2017 
  2018  2019  2010 
 
Osallistujat:  4 koiraa/maa = yhteensä 12 koiraa.  
 
Maaottelu järjestetään kahtena päivänä kansainvälisenä kokeena ja molemmilta päivil-
tä koira saa oman erillisen tuloksen. 
 
Suomen joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja, joka hallitsee Ruotsin kielen ja on 
LINT-ylituomari. 
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Järjestävä maa ilmoittaa osanottajamaille alustavasti ottelun pitopaikan ja ajankoh-
danviimeistään ko. vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Suomesta joukkueeseen valitaan edellisen vuoden Haukku-ottelun kolme parasta koi-
raa. Neljäs koira valitaan erillisen tähän kisaan liittyvän valintasäännön perusteella. 
Mikäli mahdollisia maaotteluun osallistujiksi nimettyjen koirien peruutuksia eri syistä tu-
lee niin runsaasti, että varakoiratkaan eivät riitä, niin joukkueenjohtaja voi täydentää 
joukkuetta keskusteltuaan asiasta ao. jaostojen puheenjohtajien kanssa. 
 
Joukkueenjohtaja valvoo, että ulkomaille lähtevällä joukkueella koiranomistajat huoleh-
tivat koirille tarvittavat rokotukset ja tutkimukset riittävän ajoissa kuntoon ja siitä että 
kaikki maaotteluun lähtevät edustajat ovat Kennelliiton ja SPJ:n jäseniä. 
 
Suomenpystykorvajaosto esittää (Suomessa) ylituomarin / -varamiehen maaotte-
luun.(SPJ:n hallitus 29.7.2005 Ähtäri, § 57.3  
 
2. Kennelliiton avustus maaottelulle. 
Maaottelun ollessa Suomessa, Kennelliitto ei maksa sille avustusta. 
 
Ulkomailla pidettäviä maaotteluita Kennelliitto avustaa vuosittain erikseen näitä varten 
budjetoimallaan summalla, joka muotoutuu vuosittain rotujärjestöjen tekemien esitys-
ten pohjalle. Suomenpystykorvajaosto / järjestömme rahastonhoitaja tekevät yhdessä 
anomuksen Kennellitolle ulkomailla pidettävää LINT-maaottelua varten 28.2. mennes-
sä (tämän ohjeen alussa on selvitys anomisesta). 
  
Kennelliiton avustus LINT-maaottelulle vuonna 2009 oli yhteensä 1420 euroa (Norjas-
sa). Kennelliitto maksaa myöntämänsä avustuksen jälkikäteen SPJ:n ilmoittamalle tilil-
le maaottelusta tehtyä kuluraporttia vastaan. Kotimaassa järjestettävää maaottelua 
Kennelliitto ei avusta lainkaan. 
 
3. SPJ:n avustukset. 
Suomessa pidettävälle maaottelulle SPJ:n avustus järjestäjille on 1500 euroa. SPJ:n 
avustus voidaan maksaa jo ennen maaottelua järjestäjän ilmoittamalle tilille järjestely-
jen helpottamiseksi. 
 
Kotimaassa ja ulkomailla järjestettäviin maaotteluihin SPJ korvaa matkakustannuksen 
oman auton käytöstä osallistujan kotoa maaottelun järjestämispaikkaan ja takaisin. 
Korvaus suoritetaan voimassa olevan SPJ:n matkustussäännön mukaisesti. 

 
SPJ korvaa ulkomaille menoa varten edustuskoirilleen otettavat mahdolliset pakolliset 
rokotukset ja tarvittavat tutkimukset laskua vastaan. 
 
SPJ maksaa mahdolliset osallistumismaksut. 
 
Maaottelujoukkueen johtaja sopii SPJ:n rahastonhoitajan kanssa etukäteen maksuta-
vasta koiranomistajille. Joukkueen johtaja kokoaa eritellyt kustannukset yhteiseksi 
matkalaskuksi koko matkasta ja toimittaa sen maksutietoineen SPJ:n puheenjohtajalle 
hyväksymistä varten. Joukkueen johtaja matkustaa jonkin osallistuvan koirakon muka-
na. 
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4. Palkinnot. 
SPJ lahjoittaa ja toimittaa maaotteluun riittävän arvokkaan kunniapalkinnon, ulkomaille 
mentäessä joukkueenjohtajan välityksellä.  

 
HIRV -MAAOTTELUKARSINTA SPJ-SHHJ-SLJ, SUOMESSA 
 
1. Yleistä  (kts. järjestöjen yhteiset neuvottelut, Pöytäkirja 18.3.2001 § 3 Vaasa, 4.8.2002 
Taivalkoski ja muistio liitteineen 30.7.2005 Ähtäri). 
 
Maaottelukarsinta järjestetään vain maaotteluvuosina (parillisina vuosina) yksipäiväisenä, 
siis vain joka toinen vuosi: 
 2006 SLJ ylituomarin nimeää  SPJ,   varamiehen SHHJ 
 2008 SPJ   SHHJ  SLJ 
 2010 SHHJ   SLJ  SPJ 
 2012 SLJ ylituomarin nimeää  SPJ,   varamiehen SHHJ 
 2014 SPJ   SHHJ  SLJ 
 2016 SHHJ   SLJ  SPJ 
 jne. 
 
Osallistuvat koirat: SHHJ 5, SPJ 5 ja SLJ 3 koiraa.  
 
SPJ:n edustajina on viisi koiraa, neljä karjalankarhukoiraa, joista vähintään yksi toista su-
kupuolta ja Hirviherra-ottelusta yksi suomenpystykorva tai pohjanpystykorva. Karjalankar-
hukoirille valitaan yksi varakoira. Valinnan suorittaa Karhukoirajaosto, joka ilmoittaa valitut 
koirat sekä joukkueen johtajan / varamiehen järjestön hallitukselle sen tammikuun kokouk-
sessa. 
 
SPJ:n edustajana / joukkueenjohtajana toimii yleensä Karhukoirajaoston puheenjohtaja tai 
ko. jaoston valtuuttama henkilö tai hänen varamies joka huolehtii, että ulkomaille liittyvään 
matkaan vaadittavat tutkimukset ja rokotukset ovat riittävän ajoissa kunnossa ja edustajat 
ovat Kennelliiton ja SPJ:n jäseniä.  

Karsintakokeen kulloinenkin järjestäjä anoo Suomessa pidettävän karsintakokeen  
(anoja vuodelle 2014 on SPJ ja vuodelle 2016 SHHJ). 
Maajoukkueeseen valittavista koirista (5) vähintään yhden tulee olla toista sukupuol-
ta. 

 
2. SPJ:n avustus. 
Kukin rotujärjestö vastaa vuorollaan järjestelyistä ja osallistuu niistä aiheutuneisiin kustan-
nuksiin yhteisvastuullisesti. 
 
SPJ tukee karsintakilpailun järjestäjiä, riippumatta järjestävästä rotujärjestöstä, 600 euron 
avustuksella, joka voidaan maksaa rahastonhoitajamme toimesta karsintakilpailun järjestä-
jän ilmoittamalle tilille jo ennen kilpailua.  
 
SPJ korvaa osallistuvien koiriensa (5) karsintakokeen osanottomaksun, kuten myös ulko-
maille menon takia otettavat pakolliset rokotukset ja tarvittavat tutkimukset kaikille karsin-
takokeeseen osallistuville koirilleen, esitettyjen laskujen perusteella. 
 
SPJ maksaa osallistujilleen korvauksen oman auton käytöstä kotoa kilpailupaikkakunnalle 
ja takaisin. Korvaus suoritetaan SPJ:n voimassa olevan matkustusohjesäännön mukaises-
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ti. Joukkueen johtaja kokoaa kustannukset yhteiseksi laskuksi ja toimittaa sen SPJ:n pu-
heenjohtajalle hyväksyntää varten. 
 
 
3. Palkinnot. 
SPJ lahjoittaa ja toimittaa joukkueenjohtajan välityksellä kilpailuun riittävän arvokkaan 
kunniapalkinnon 
 
HIRV –MAAOTTELU:  SUOMI – RUOTSI – NORJA   
 
1. Yleistä (kts. järjestöjen yhteiset neuvottelut, Pöytäkirja 18.3.2001 § 3. Vaasa, muistio 
liitteineen Ähtäri 30.7.2005)  
 
Maaottelu järjestetään vain joka toinen vuosi (parillinen vuosi) eli: 
 2006 Norja, 2008 Suomi, 2010 Ruotsi 
 2012 Norja, 2014 Suomi, 2016 Ruotsi, jne. 
(järjestäjät Suomessa: 2008 SPJ,  2014 SHHJ,  2020 SLJ, jne). 
 
Maaottelu järjestetään yhden päivän kansainvälisenä kokeena. 
 
Järjestävä maa ilmoittaa osanottajamaille alustavasti ottelun pitopaikan ja ajankohdan vii-
meistään ko. vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Eri maiden joukkueet käsittävät viisi koiraa / joukkue. Joukkueessa vähintään yhden koiran 
on oltava toista sukupuolta. 
Suomen joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja, joka hallitsee Ruotsin kielen ja on HIRV-
ylituomari. Hänen matkakustannuksensa korvataan kokonaan, asiassa ovat rotujärjestöt 
yhteisvastuullisia (erikseen sovitun mukaan). 
 
SPJ:n edustajana maaottelussa on pääsääntöisesti edustajamme Pohjoismaisessa Hirvi-
koirakoiraunionissa (joka kokoontuu yleensä maaottelun aikana, huom. lisäkustannus). 
 
2. Kennelliiton avustus. 
Suomessa pidettävää maaottelua Kennelliitto ei avusta. 
 
Ulkomailla pidettäviä maaotteluita Kennelliitto avustaa vuosittain erikseen näitä varten 
budjetoimallaan summalla, joka muotoutuu vuosittain rotujärjestöjen tekemien esitysten 
pohjalle. Avustuksen hakeminen on keskitetty SHHJ:n tehtäväksi. 
 
Avustuksen hakee Kennelliitolta SHHJ:n rahastonhoitaja 28.2. mennessä. Kennelliitto 
maksaa avustuksen jälkikäteen SHHJ:n tilille maaottelusta tehtyä raporttia vastaan. SHHJ 
hoitaa lähtösatamasta (tai rajalta) lähtien kaikki kustannukset otteluun osallistuvien kohdal-
ta ja laskuttaa muita rotujärjestöjä avustuksen vähentämisen jälkeen sovitun mukaisella 
prosenttiosuudella. Tähän liittyen joukkueenjohtaja huolehtii etukäteen, että kaikki maaot-
teluun osallistuvat edustajat ovat Kennelliiton jäseniä. 
 
3. Rotujärjestöjen SPJ, SHHJ ja SLJ avustukset ja korvaukset. 
 
SUOMESSA järjestettävää maaottelua rotujärjestöt avustavat:  

SPJ=600, SHHJ=500 ja SLJ=200 eurolla,  
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Avustus voidaan maksaa etukäteen kilpailutoimikunnan ilmoittamalle tilille järjeste-
lyjen helpottamiseksi. 

  
ULKOMAILLA  

tapahtuvan maaottelun korvaukset jaetaan rotujärjestöjen kesken yhteisvastuulli-
sesti siten, että laskusta maksaa: SPJ=45 %, SHHJ=45 % ja SLJ=10 % . 
Joukkueen kustannukset jaetaan yhteisvastuullisesti huolimatta siitä, minkä järjes-
tön koirat saavuttavat maaottelupaikan. 

Joukkueelle aiheutuneista kustannuksista korvataan joukkueen johtajan esittämää kuiteilla  
varmistettua yhteislaskua vastaan: 

 Joukkueenjohtajan matkakustannukset kokonaisuudessaan. 

 Maaottelujoukkueen kilpailun osanottomaksut. 

 Matkat lähtösatamasta tai rajalta kilpailupaikalle ja takaisin. 

 Joukkueenjohtaja sopii etukäteen osallistujien kesken korvattavat kustannukset. 
 
YHTEISLASKU osoitetaan SHHJ:n rahastonhoitajalle, joka laskuttaa muiden rotujärjestö-
jen osuudet. SPJ:ssä laskun hyväksyy puheenjohtaja. 
 
4. SPJ:n avustukset. 
Suomessa järjestettävästä maaottelusta SPJ maksaa 600 euron avustuksen järjestäjille, 
olipa järjestelyvuorossa mikä rotujärjestö tahansa. Rahastonhoitaja voi maksaa summan 
etukäteen maaottelun järjestäjän ilmoittamalle tilille. 
 
SPJ maksaa oman osuutensa yhteislaskuun kootuista kustannuksista sopimuksen mu-
kaan ulkomailla järjestetyistä otteluista. 
 
SPJ maksaa omien osallistujiensa matkan kotoa lähtösatamaan tai rajalle ja takaisin. Kor-
vaus suoritetaan SPJ:n voimassa olevan matkustusohjesäännön mukaisesti. Joukkueen 
johtaja kokoaa kustannukset yhteiseksi laskuksi ja toimittaa sen SPJ:n puheenjohtajalle 
hyväksyntää varten. 
 
SPJ korvaa ulkomaille menon takia otettavat pakolliset rokotukset ja tarvittavat tutkimukset 
kaikille järjestönsä rotujen karsintakokeeseen osallistuville koirille, esitettyjen laskujen pe-
rusteella. 
 
5. Palkinnot. 
SPJ lahjoittaa ja toimittaa joukkueenjohtajan välityksellä kotimaassa pidettävään maaotte-
luun riittävän arvokkaan kunniapalkinnon. Ulkomaille viedään yhteinen palkinto, jonka 
hankkii SHHJ. 
 
 
 
HIRV -YSTÄVYYSOTTELU:  SPJ-SHHJ-SLJ. 
 

1. Yleistä (kts. järjestöjen yhteiset neuvottelut, Pöytäkirja 18.3.2001 § 3. Vaasa, muistio 
liitteineen 30.7.2005 Ähtäri). 
  
Ystävyysottelu järjestetään joka toinen vuosi (parittomina) ei maaotteluvuosi na, järjestä-
misvuorottelulla:  
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 2007  SHHJ  ylituomarin nimeää  SLJ ja varamiehen  SPJ 
 2009  SPJ  ” SHHJ ” SLJ 
 2011 SLJ  ” SPJ ” SHHJ 
 2013  SHHJ  ylituomarin nimeää  SLJ ja varamiehen  SPJ 
 2015  SPJ  ” SHHJ            ”          SLJ 
 2017 SLJ  ” SPJ               ”         SHHJ 
jne… 
 
Ottelun ajankohta on viikko SHHJ:n mestaruusottelun jälkeen, yksipäiväisenä. 
Osallistuvat koirat ovat: SPJ 5, SHHJ 5 ja SLJ 3 koiraa. 
SPJ:n osallistuvat koirat ovat: Kkk-jaoston nimeämät neljä karjalankarhukoiraa Hirven-
haukut-ottelusta, joista vähintään yksi on toista sukupuolta ja yksi Spk-jaoston nimeämä 
suomenpystykorva Hirviherra-ottelusta. 
 
Kkk-jaosto ilmoittaa valitut koirat sekä joukkueenjohtajan / varamiehen järjestön hallituksel-
le sen tammikuun kokouksessa. 
 
SPJ:n edustajana / joukkueenjohtajana toimii yleensä Karhukoirajaoston puheenjohtaja tai 
ko. jaoston valtuuttama henkilö tai hänen varamiehensä. 
 
2. SPJ:n avustukset. 
SPJ tukee järjestämisvuorollaan ottelua 600 euron avustuksella, joka voidaan maksaa 
etukäteen järjestelykuluihin rahastonhoitajamme toimesta ottelutoimikunnan ilmoittamalle 
tilille. Avustus maksetaan myös muiden rotujärjestöjen järjestämiin ystävyysotteluihin. 
 
SPJ maksaa osallistujilleen korvauksen oman auton käytöstä kotoa kilpailupaikkakunnalle 
ja takaisin. Korvaus suoritetaan SPJ:n voimassa olevan matkustusohjesäännön mukaises-
ti. Joukkueen johtaja kokoaa kustannukset yhteiseksi laskuksi ja toimittaa sen SPJ:n pu-
heenjohtajalle hyväksyntää varten. 
 
SPJ maksaa sitä edustavien koirien osanottomaksut. 
 
3. Palkinnot. 
Tämän ystävyysottelun muistomitalit säilytetään SHHJ:n sihteerillä. Ottelun järjestäjä tilaa 
ne SHHJ:n sihteeriltä hyvissä ajoin ennen ottelua. 
 
SPJ lahjoittaa ja toimittaa joukkueenjohtajan välityksellä ystävyysotteluun riittävän arvok-
kaan kunniapalkinnon. 


