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LINT-MAASTOKORTIN TÄYTTÄMINEN

Päivämäärä
 Muotoa 1/9/2018
Koepaikkakunta
 Paikkakunta, johon koe on myönnetty
 Pitkässä LINT-kokeessa paikkakunta, jossa koemaasto sijaitsee
Koiran nimi
 Koiran nimi kennelnimineen
Omistaja
 Koiranomistajan nimi
Kotikunta
 Koiranomistajan kotikunta
Koiranohjaajan allekirjoitus
 Koiranohjaajan allekirjoitus koetapahtumien ja maastokortin rastituksen
hyväksymisestä
Pyyt huomioidaan
 Rasti Kyllä- tai Ei-ruutuun, kysyttävä koiranohjaajalta ennen koe-erän alkua
Paikannin huomioidaan
 Rasti Kyllä- tai Ei-ruutuun, kysyttävä koiranohjaajalta ennen koe-erän alkua
Haku alkoi klo
 Kelloaika esim. 07.30
KANALINTULASKENTA




Koemaaston sijaintikunta
Koe-erän aikana kuljettu matka, koiran löytömahdollisuudet sekä koe-erän aikana
maastossa havaitut kanalinnut. Jos lintuja ei havaittu, käytetään numeroa (0), ei
viivaa (-).

3

HAKULENKIT



Mitattujen hakulenkkien kestoajat merkitään ja niiden keskimääräinen kestoaika
lasketaan. Koe-erän kunkin tunnin hakulenkit voidaan merkitä myös omille
riveilleen.

MERKITÄPISTEIDEN KOHTUULLISTAMINEN
Taulukko on aputaulukko, jonka tarkoitus on helpottaa merkintäpisteiden kohtuullistamisen
laskemista.





Havainnon laatu merkinnöistä (näkö/kuulo) sekä merkintäpisteet kustakin
merkinnästä laitetaan taulukon molemmille riveille.
Yläriville lasketaan kaikkien merkintöjen lukumäärän ja merkintäpisteiden antamat
ansiopisteet ja merkitään ne taulukon oikeanpuoleisiin sarakkeisiin.
Alarivillä ruksataan pois ne merkinnät, joita ei oteta huomioon pisteiden
laskennassa. Loppupisteet lasketaan oikeanpuoleisiin sarakkeisiin ja valitaan
korkeammat pisteet.
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Jos merkinnät eivät sovi yhdelle riville, ne voidaan kirjoittaa yhden kerran, mutta pisteet
lasketaan oikealle sekä ilman kohtuullistamista että kohtuullistettuina.

TAPAHTUMAT
Jokainen koiran arvosteluun vaikuttava tapahtuma kirjataan erikseen omaan kohtaansa.

Alkuaika
 Tapahtuman alkuaika esim. 10.20
Loppuaika
 Tapahtuman loppuaika esim. 10.20.05
Haukun kohde
 Jokin elävä kohde, esim. Metso
Kestoaika min. sek.
 Tapahtuman kestoaika minuutteina ja sekunteina
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10 minuutin tai yli 10 minuutin lintuhaukuista merkitään vain10 min. Tämä helpottaa
keskimääräisen haukkuajan laskemista.
Tapahtuma
 Mahdolliset ”Toteamaton” tai ”Tyhjä haukku”
LM L EH UH PL
 Rastitetaan tapahtumaan mukaan, rasteja voi olla maksimissaan neljä
(LM,L,EH,PL)
o LM löytömahdollisuus
o L löytö
o EH ensihaukku
o UH uusintahaukku
o PL puustalöytö
Merkintä
 Rastitetaan merkinnän tarkkuus
o K kiitettävä = 3 p.
o T tyydyttävä = 2 p.
o H heikko
= 1 p.
 ”p.” -ruutuun merkinnän tarkkuutta vastaava pistemäärä
Seuraaminen
 Rastitetaan seuraamisen pituus
 Rastitetaan nopeus
Havainto koirasta
 Rastitetaan joko Näkö tai Kuulo
Havainto linnusta
 Rastitetaan joko Näkö tai Kuulo
Etäisyys lintupuusta
 Koiran etäisyys lintupuusta haukun aikana (metrejä)
Seuraamismatka tai –aika
 Seuraamismatka metreinä tai seuraamisaika minuutteina
 Seuraaminen arvostellaan ensisijaisesti matkan perusteella
Selostus:
 Tiivis selostus tapahtumasta. Jos jokin asia selviää rasteista, sitä ei pidä kirjoittaa.
 Olennaisia ovat työskentelyn arviointiin vaikuttavat seikat, esim tapahtuman suunta
ja etäisyys ryhmästä, pustalöydön laatua selvittävät asiat, löydön ja haukun
alkamisen taikka haukun ja uusintahaukun väliset ajat sekä haukkutiheys.
SELOSTUS KOIRAN TYÖSKENTELYSTÄ

Tähän kirjoitetaan etenkin sellaiset seikat, jotka eivät ilmene tapahtumista taikka rasteista.
Kertomusta tarvitaan esimerkiksi sijoitusten määrittämiseen tasapisteissä.
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TAPAHTUMIEN YHTEENVETO

A Löytömahdollisuudet kpl
 Löytömahdollisuuksien lukumäärä
 Sarakkeessa aina numero
B Löydöt kpl
 Löytöjen lukumäärä, jos koiralla on löytömahdollisuuksia
 Sarakkeeseen merkitään viiva (-), jos löytömahdollisuuksien lukumäärä on nolla
C Merkinnät lukum. Yhteispisteet
 Merkintöjen lukumäärä (ylle) ja merkintäpisteiden yhteenlaskettu pistemäärä (alle
vaakariville)
 Kirjoitetaan vain pisteiden laskentaan mukaan otetut merkinnät, ei
kohtuullistamissäännön perusteella pois ruksattuja.
 Jos koiralla ei ole yhtään hyväksyttyä haukkua, sarakkeisiin merkitään viivat (-)
D Ensihaukut kpl yht./joista pyitä
 Ensihaukkujen lukumäärä yhteensä / ensihaukkujen lukumäärä pyille
 Jos koiralla ei ole yhtään löytöä, sarakkeeseen merkitään viivat (- / -)
E Uusintahaukut kpl
 Uusintahaukkujen lukumäärä
 Jos koiralla ei ole yhtään ensihaukkua, sarakkeeseen merkitään viiva (-)
F D+ E kpl
 Ensi- ja uusintahaukkujen summa sarakkeista D ja E
 Jos koiralla ei ole yhtään löytöä, sarakkeeseen merkitään viiva (-)
G Keskim. haukkuaika 1 2 3 min/sek
 Rastitetaan kappalemäärä (1, 2 tai 3) kuinka monesta haukusta on laskettu
keskimääräinen haukkuaika
 Keskimääräinen haukkuaika minuutteina / sekunteina
 Jos koiralla on vain alle yhden minuutin haukkuja tai ei haukkuja ollenkaan,
sarakkeeseen merkataan viivat (- / -)
H Haukkutiheys
 Haukkutiheys haukahdusta / min
 Lasketaan parhaista haukuista
 Alle 15 sekunnin haukusta ei lasketa tiheyttä
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I Toteam. haukut kpl
 Toteamattomien haukkujen lukumäärä
 Sarakkeessa aina numero
J Todetut tyhjän haukut kpl
 Todettujen tyhjien haukkujen lukumäärä
 Sarakkeessa aina numero

RASTITUKSET





Rastitetaan haun Vauhti ja Laajuus
Haun rastituksessa ”Liian harva Yhteydenpito keskimäärin __min.”-kohta rastitetaan
ja merkitään vain, jos koiran keskimääräinen yhteydenpitoaika ylittää 15 minuuttia
Haun arvostelussa laitetaan ensin rastitus ja sen jälkeen katsotaan taulukosta
pisteet
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Rastitetaan Tiheys, Kuuluvuus ja Haukkutapa, jos äänenanto on pystytty
arvostelemaan
Äänenannon arvostelussa laitetaan ensin rastitus ja sen jälkeen annetaan pisteet

Rastitetaan seuraamisen Vauhti ja Pituus, jos seuraaminen on pystytty
arvostelemaan
Seuraamisen arvostelussa laitetaan ensin rastitus ja sen jälkeen katsotaan
taulukosta pisteet
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”Puustalöytö”-kohta rastitetaan jos koiralla on vähintään yksi puustalöytö
”Ei puustalöytöä”-kohta rastitetaan jos koe-erän aikana maastossa on havaittu lintu
tai lintuja lintuja puissa kiitettävän hakulaajuuden sisällä (250 m), mutta koira ei ole
saanut puustalöytöä
”Ei mahdollisuutta”-kohta rastitetaan vain, jos koe-erän aikana maastossa ei ole
havaittu lintua puissa kiitettävän hakulaajuuden sisällä
Jokin kohta pitää olla aina rastitettu



Rastitetaan se, josta annetaan pisteitä



Rastitetaan vain todetut virheet
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”Todettu muu työskentely”-rastituksessa rastitetaan K tai E vain ne kohdat, jotka on
todettu.



Maasto-, Keli-, Tuuli- ja Sää-kohtiin rasti sekä lämpötila
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1.1. Haku
 Ensin rastitus ja sitten pisteet taulukosta
 Aina jokin numero
1.2. Löytökyky
 Pisteet taulukosta
 Jos ei ole ollut löytömahdollisuuksia, laitetaan viiva (-)
2.1. Merkintä
 Pisteet taulukosta
 Jos ei ole arvosteltuja merkintöjä, laitetaan viiva (-)
2.2. Äänenanto
 Äänenannon jokainen rastituksen pudotus alaspäin vähentää yhden pisteen
maksimista
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Kuitenkin koiralle annetaan vähintään yksi piste äänenannosta, mikäli äänenanto on
pystytty arvostelemaan
Jos äänenantoa ei ole pystytty arvostelemaan, laitetaan viiva (-)

2.3. Pysyttäminen
 Pisteet taulukosta
 Jos ei ole hyväksyttyjä haukkuja, laitetaan viiva (-)
3. Ensihaukun saanti löydöistä
 Pisteet taulukosta
 Jos ei ole löytöjä, laitetaan viiva (-)
4.1. Seuraaminen
 Ensin rastitus ja sitten pisteet taulukosta
 Jos koiran seuraamista ei ole voitu arvostella, laitetaan viiva (-)
4.2. Uusintahaukut
 Pisteet taulukosta
 Muista vähentää mahdolliset pyyhaukut ensihaukkujen lukumäärästä
 Jos ei ole ollut ensihaukkuja, laitetaan viiva (-)
5. Puustalöytö
 Numero, jos on ollut mahdollisuus puustalöytöön
 Jos ei ole ollut mahdollisuutta puustalöytöön, laitetaan viiva (-)
6. Lisäansiot
 Jos koiralla ei ole yhtään löytömahdollisuutta, ”Lisäansiot”-kohtaan laitetaan viiva
(-), muussa tapauksessa numero
VIRHEPISTEET
 Kaikkiin virhepistekohtiin laitetaan aina numero, paitsi ”Haukun jättäminen”-kohtaan
viiva (-), jos koiralla ei ole ollut haukkuja
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KOKEEN TULOS





Loppupisteet ovat ansiopisteet vähenettyinä virhepisteillä
Palkintosija arabialaisin numeroin (1,2,3,0.-)
Palkintotuomarin allekirjoitus, tuomarinumero ja puhelinnumero
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KOIRAKOHTAISEN PÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN
(paperilomake)

Päivämäärä
 Esim. 1/9/2018
Paikkakunta
 Paikkakunta, johon koe on myönnetty
 Koko kauden kestävässä LINT-kokeessa koemaaston sijaintikunta
Järjestäjä
 Järjestävän yhdistyksen (yhdistyksien) nimi
Koiran nimi, Isän nimi, Emän nimi
 Koirien nimet kennelnimineen ilman titteleitä
Rek.nro
 Rekisterinumerot täydellisinä esim. FI12345/16
Rotukoodi
 Suomenpystykorvakorva 49
 Pohjanpystykorva 276
 Karjalankarhukoira 48
 Venäläis-eurooppalainen laika 304
 Itäsiperianlaika 305
 Länsisiperianlaika 306
Uros Narttu
 Rastitus koiran sukupuolen mukaan
Synt.aika, Penikkatauti, Rabies
 Päivämäärät muotoa pp.kk.vv
Omistajan nimi
 Kaikkien omistajien nimet
Kotikunta
 Koiranomistajan kotikunta, ei hänen kotipaikkaansa postiosoitteesta
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Koemaaston sijaintikunta
Koe-erän aikana kuljettu matka, koiran löytömahdollisuudet sekä koe-erän aikana
maastossa havaitut kanalinnut. Jos lintuja ei havaittu, käytetään numeroa (0), ei
viivaa (-).
Tapahtuma-kohdat, rastitukset ja pisteet kopioidaan maastokortista
Sijoituksissa koiramäärä = arvonnassa mukana olleet koirat
Koirat sijoitetaan pistemääriensä mukaiseen paremmuusjärjestykseen
Mikäli koiran suoritus on johtanut keskeyttämiseen, rastitetaan syy johonkin
seuraavista kohdista: Suljettu, Hylätty, Luopui tai Keskeytetty. ”Huomautuksia”-
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kohtaan kirjoitetaan keskeyttämisen syy. Koiran suoritus rastitetaan ja sille
annetaan pisteet.
Suljetuille, hylätyille ja luopuneille koirille laitetaan sijoituksen kohdalle viiva (-). Jos
suoritus on keskeytetty, koiralle annetaan pisteiden mukainen sijoitus.
Palkintotuomarin jäsenyyksien rastitus
Palkintotuomarin allekirjoitus, palkintotuomarinumero ja nimenselvennys
Ylituomarin allekirjoitus, kennelliiton jäsennumero ja nimenselvennys
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KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN (paperilomake)






Kokeen tunnus = järjestäjän valitsema merkki tai tunnus, joka pitää olla sama
kaikilla koepöytäkirjan sivuilla
Sivunumerointi
Kokeen järjestävä yhdistys, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa
Koemuotolyhenne LINT, kennelpiiri ja kennelpiirin numero omiin sarakkeisiinsa

KENNELPIIRIEN NUMEROT
 01 Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.
 02 Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
 03 Kainuun kennelpiiri ry.
 04 Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
 05 Keski-Suomen kennelpiiri ry.
 06 Kymenläänin kennelpiiri ry.
 07 Lapin kennelpiiri ry.
 08 Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.
 09 Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.
 10 Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.
 11 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.
 12 Pohjois-Savon kennelpiiri ry.
 13 Salpausselän kennelpiiri ry.
 14 Satakunnan kennelpiiri ry.
 15 Suur-Savon kennelpiiri ry.
 16 Uudenmaan kennelpiiri ry.
 17 Vaasan kennelpiiri ry. – Vasa kenneldistrikt rf.
 18 Ålands kenneldistrikt rf.
 19 Helsingin seudun kennelpiiri ry.



Kokeen luonne merkitään rasteilla. Paljas maa ja lumikeli eivät koske
linnunhaukkukokeita.
Sää ja keli niille varatulle paikalle (ei ole välttämätön, jos ei ole merkitystä
kokeeseen)
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Ylituomarin kertomukseen kirjoitetaan mm.
o selostus kokeen kulusta
o sääolosuhteiden vaikutus tulostasoon
o koejärjestelyjen taso
o tuomarityöskentelyn taso
o lintulaskenta ja kuljettu matka
o kokeen päättymisaika
Ylituomarin kertomus voidaan kirjoittaa liitteelle, jos sille varattu tila ei riitä
Vastaavan koetoimitsijan nimi ja puhelinnumero sekä tuomariharjoittelijoiden nimet
(jos harjoittelu on hyväksytty) omiin sarakkeisiinsa










Rotukoodi ja koiran nimi täydellisenä kennelnimineen, ilman titteleitä
Rekisterinumero täydellisenä, esim. FI12345/16
Koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta, ei hänen kotipaikkaansa
Pisteet esim. 82
Tulos esim. LINT-1
Käytetään vain arabialaisia numeroita
Huomautuksia -sarakkeeseen mahdolliset koesuorituksen keskeyttämiset: suljettu,
hylätty, luopui, keskeytetty taikka kansainvälisessä kokeessa CACIT tai
VARACACIT





Kokeeseen osallistuvien koirien lukumäärä vain kohtaan YHT
Sihteerin nimi ja puhelinnumero
Ylituomarin allekirjoitus, nimenselvennys ja tuomarinumero (Kennelliiton
jäsennumero)
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TULOSTEN MERKITSEMINEN
KANSAINVÄLISET KOKEET
Kansainvälisissä kokeissa kansainvälisen käyttökoesertifikaatin saaneen koiran kohdalle
huomautuksia- sarakkeeseen merkitään sertifikaatti; CACIT tai VARACACIT. Kts. FCIn
ohje Kennelliiton nettisivuilta.
Kennelliitto ilmoittaa FCI:lle käyttökoesertifikaatin saaneen koiran tiedot. Kirjattuaan
tuloksen FCI lähettää Kennelliittoon käyttökoesertifikaattikortin. Kennelliitosta lähetetään
käyttökoesertifikaattikortti koiran omistajalle, mikäli omistajailmoitus on tehty Kennelliitolle.
Muissa tapauksissa kortti lähetetään kokeen järjestäjälle.
VALTAKUNNALLISTEN JA SUOMENMESTARUUSKOKEIDEN ERITYISOHJE
Huomautussarakkeeseen merkitään voittajakoiran kohdalle sen saavuttama titteli ja
vuosiluku. Kennelliitto tallentaa tittelin koiran tietoihin.
VALTAKUNNALLINEN HAUKKUOTTELU SUOMENPYSTYKORVILLE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku.
POHJANPYSTYKORVIEN SM-HAUKKUOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku.
LINNUNHAUKUN SUOMI-RUOTSI-NORJA MAAOTTELU
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen PM-vuosiluku.
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KOEPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA
LÄHETTÄMINEN






Kaikki koepöytäkirjat lähetetään tarkastettavaksi kennelpiirille tai sen nimeämälle
koepöytäkirjojen tarkastajalle. Järjestäjän kappale jää kokeen järjestäjälle.
Tarkistettuaan pöytäkirjat kennelpiiri toimittaa ne edelleen Kennelliitoon ja
kokeeseen osallistuneiden koirien rotujärjestöille
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet ilmoitetaan ylituomarille ja
koiranomistajalle
Koirakohtaiset pöytäkirjat seuraavat koepöytäkirjoja sekä rotujärjestöille että
Kennelliitolle
Kennelliiton sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon
kuluessa kokeen päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun
mukaisesti kahden viikon kuluessa Kennelliitolle ja rotujärjestöille

KOEPAPEREIDEN SÄILYTTÄMINEN




Koepapereita on säilytettävä vähintään yksi vuosi koepäivästä laskien
Maastokorttien säilyttämisestä vastaa kokeen ylituomari
Koepöytäkirjojen säilyttämisestä vastaa kokeen järjestäjä

