LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN (LUME)
SÄÄNNÖT JA OHJEET

Hyväksytty SKL-FKK:n Valtuustossa 26.5.1990
Muutos nimeksi SKL-FKK:n Valtuusto 21.11.1992
Voimassa 1.1.1991 alkaen.

LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOESÄÄNNÖT
1§

YLEISTÄ
Kokeen tarkoituksena on arvostella koiran soveltuvuutta ja halua työskennellä luolakoiralle
ominaisissa tehtävissä käytännön metsästyksessä. Otetaan selvää koiran halusta ja
kyvystä löytää riistaeläin, ilmaista sen olinpaikka kiinteällä haukulla tai karkottaa se, tai
muuten toimia siten, että tuomari voi vakuuttua koiran ominaisuuksista. Koira ei saa
hyväksyttyä loppuarvostelua, jos riistaa ei kokeen aikana löydy.

2§

JÄRJESTÄMINEN

Muutos hyväksytty 5.5.2005 valtuuston kokouksessa

Metsästyskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen vastaanottamiseen ja
arvostelemiseen oikeutetulle (rotujärjestön suostumus / SKL-FKK:n pätevöinti) luolakoirien
metsästyskokeen ylituomarille.
Kokeeseen saavat osallistua kaikki 15 kuukautta täyttäneet luolakoirarotuihin kuuluvat
koirat sekä muihin rotuihin kuuluvat koirat, joille SKL-FKK:n hallitus luolakoirarotujärjestöjen
esityksestä erikseen on myöntänyt osallistumisoikeuden ja jotka täyttävät SKL-FKK:n niille
asettamat rekisteröintivaatimukset. Viimeistään ensimmäisen hyväksytyn metsästyskokeen
jälkeen tulee koiralla olla laatuarvostelupalkinto jonkin FCI:n hyväksymän maan
kenneljärjestön hyväksymässä virallisessa näyttelyssä ennen kuin koira voi osallistua
seuraavaan metsästyskokeeseen.
Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan.
Tuomari lähettää kokeen loppuarvostelun SKL-FKK:lle ja rotujärjestöille sen kennelpiirin
kautta, jonka alueella koe on suoritettu.
Arvosteltavan koiran on oltava tunnistusmerkitty ja rokotettu SKL-FKK:n määräysten
mukaisesti.
Metsästyskoe saadaan järjestää ajalla 1.8. - 30.4.

2.1

SKL-FKK:n yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuuston kokouksessa 21.11.1998
Astuu voimaan 1.1.1999

1.

Tuomari ei saa toimia siinä kokeessa nimettynä (johtavana) ylituomarina, johon osallistuu
hänen omistamansa koira tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira.
Myöskään nimetyn (johtavan) ylituomarin kanssa samassa ruokakunnassa asuvan henkilön
omistama tai sopimuksen perusteella hallitsema koira ei saa osallistua siihen kokeeseen,
jossa kyseinen ylituomari arvostelee.

2.

Koiraa arvostelevan tuomarin koira ei saa kilpailla siinä luokassa, jota hän on
arvostelemassa.
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3.

Koiraa arvosteleva tuomari/ulkomuototuomari on jäävi tehtäväänsä jos hän on:
- koiran ohjaaja/esittäjä
- koiran omistaja
- koiran kasvattaja
- sopimuksen perusteella koiran haltija;
- tai edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsen.
Vanhemmat, aviopuolisot, lapset ja sisarukset katsotaan perheenjäseniksi, vaikka he
asuisivat eri osoitteissa.
Kasvattajan sisarukset tulkitaan perheenjäseniksi vain, mikäli he asuvat samassa
osoitteessa kasvattajan kanssa.
Ns. avoliitossa ja vastaavasti yhdessä asuvat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin.
Palveluskoirakokeissa kasvattajan jääviyssääntö koskee vain johtavaa ylituomaria.

4.

Kehätoimitsijan omistama tai sopimuksen perusteella hänen hallitsemansa koira ei saa
kilpailla siinä kehässä, jossa kehätoimitsija työskentelee.

5.

SKL-FKK:n hallituksella on oikeus perustellusta syystä myöntää erikoisvapaus tästä
säännöstä.

3§

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
SKL-FKK:N MUUTOKSENHAKU Voimassa 25.5.2001 alkaen

A.

YLEINEN VALITUSMENETTELY
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.
Erimielisyydet
Kokeissa ja kilpailuissa syntyneistä erimielisyyksistä on ennen kokeen päättymistä
ilmoitettava ylituomarille, jonka on asiaan perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti
ratkaistuksi. Koe ja kilpailu katsotaan päättyneeksi vuorokautena, jona tulokset
julkaistaan.
Näyttelyissä syntyneistä erimielisyyksistä on ilmoitettava järjestävän näyttelytoimikunnan
jäsenelle, jonka on asiaan perehdyttyään pyrittävä saamaan erimielisyys heti ratkaistuksi.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen näyttelyn, kokeen tai kilpailun aikana aiheuttaa
valitusoikeuden menetyksen.
Kokeiden osalta ylituomarin ja näyttelyiden osalta näyttelytoimikunnan jäsenen on
kysyttäessä esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
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Valitusaika ja valitusmaksu
Ylituomarin tai näyttelytoimikunnan jäsenen päätökseen tyytymättömän asianosaisen on
tehtävä valitus kirjallisesti koe-, kilpailu- tai näyttelytoimikunnalle seitsemän (7) päivän
kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka
etua päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa osanottomaksu tai
näyttelyjä koskevissa valituksissa kaksi (2) kertaa halvin normaalihintainen
ilmoittautumismaksu. Valitusmaksu on maksettava todistettavasti koe-, kilpailu tai
näyttelytoimikunnalle ennen valitusajan loppumista.
Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on
katsottu aiheelliseksi. Valitusmaksu ei koske toimikuntaa eikä toimikunnan edustajaa.
Koe-, kilpailu- tai näyttelytoimikunnan on ratkaistava valitus kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Päätös on toimitettava valittajalle kirjatussa
kirjeessä tai muulla todistettavalla tavalla.
Jatkovalitukset
Koe-, kilpailu- tai näyttelytoimikunnan päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa
päätöksestä näyttelyn, kokeen tai kilpailun myöntäneelle tai sitä puoltaneelle
kennelpiirille, palveluskoirakokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitolle,
vinttikoirakokeiden osalta Suomen Vinttikoiraliitolle seitsemän (7) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan. Rotuyhdistysten erikoisnäyttelyiden osalta valitetaan
Kennelliiton hallitukselle.
Kennelpiirin, Palveluskoiraliiton ja Vinttikoiraliiton on ratkaistava asia kuudenkymmenen
(60) päivän kuluessa ja päätös on annettava tiedoksi valittajalle kirjatussa kirjeessä tai
muulla todistettavalla tavalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa seitsemän
(7) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Suomen Kennelliiton hallitukselle.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen,
vaikka yleistä valitusmenettelyä ei olisikaan noudatettu.
B.

OIKAISUVAATIMUSMENETTELY
Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai kilpailussa havaitaan sääntöjen vastainen virhe, siitä
on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus valitusaikojen jälkeenkin.
Oikaisuvaatimus osoitetaan SKL:n hallitukselle.
Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa näyttelyn, kokeen tai kilpailun pitämisestä ja
lähetetään tiedoksi luvan myöntäjälle.
Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä valitusmenettelyä.
Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö, näyttelytoimikunta, asianomaisen kokeen ylituomari
tai kennelpiiri valvontavelvoitteensa perusteella.
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Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen,
vaikka oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisikaan noudatettu.
4. §

KOIRANOHJAAJA
Koiranohjaajan on noudatettava tuomarin antamia ohjeita niin, ettei koiralle anneta sen
työskentelyä haittaavia tai edistäviä kieltoja tai käskyjä, tai ryhdytä suoranaiseen koiran
auttamiseen. Pyrkimyksenä olkoon hyvä ja luottamuksellinen henki koiranohjaajan ja
tuomarin välillä. Koiranohjaaja voi halutessaan keskeyttää koiran suorituksen, jolloin koira
katsotaan luopuneeksi.

5. §

KOKEEN SUORITTAMINEN
Hyväksyttäviä suorituspaikkoja ovat: maaluola, kallioluola rakennuksen alusta (tuomarin
päätöksen mukaan)
Suorituspaikan on sijaittava alueella, jonne koetta varten on saatu metsästysoikeuden
haltijalta lupa

6. §

RIISTAELÄIN
Hyväksyttäviä ovat luonnonvarainen
- kettu
- supikoira
- mäyrä

7. §

KOKEEN KESTOAIKA
Koe katsotaan alkaneeksi, kun koira on tuomarin luvalla laskettu irti luolaan menemistä
varten. Koe päättyy, kun tuomari on tullut vakuuttuneeksi koiran suorituksen laadusta, tai
koiranohjaajan ilmoittaessa luopumisesta.

8. §

RIISTATYÖSKENTELY
Riistaeläin on aina todettava. Koska kysesssä on metsästyskoe, on mahdollisuuksien
mukaan myös pyrittävä saamaan saalista kokeen aikana. Seuraavat ominaisuudet
arvostellaan maastokortille:
- metsästysinto
- haku
- tehokkuus
- kestävyys
- haukku
- yhteistyö ohjaajan kanssa
- koiran yleinen käyttäytyminen.
Loppuarvostelu on joko hyväksytty, hylätty, luopui tai riistaa ei löytynyt.
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LUOLAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEEN TUOMARIOHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty SKL-FKK:n Valtuustossa 26.5.1990
Muutos nimeksi SKL-FKK:n Valtuusto 21.11.1992
Voimassa 1.1.1991 alkaen.

1§

TUOMARIN PÄTEVYYS

Muutos hyväksytty 5.5.2005 valtuuston kokouksessa

Metsästyskokeen vastaanottamiseen oikeuttavan pätevyyden myöntää anomuksesta SKLFKK.
Pätevyyden voi saada luolakoirien taipumuskokeiden ylituomari, joka on suorittanut
metsästäjätutkinnon ja on suorittanut riistanhoitomaksun ko. vuodelta, omaa riittävästi
kokemusta käytännön luolametsästyksestä ja on hyväksytysti suorittanut Luolakoirien
metsästyskokeen ylituomarikurssin. Pätevyyden ylläpidossa noudatetaan LUTkoesääntöjen vaatimuksia.

2§

ARVOSTELUN PERUSTEET

2.1

Metsästysinto
Koiran on oma-aloitteisesti, ilman käskyä mentävä luolaan. Jos koira kieltäytyy, on otettava
selvää, johtuuko tämä siitä, että luola on asumaton eikä siellä ole riistanhajua vai onko
koiran käyttäytyminen innottomuudesta johtuvaa.

2.2

Haku
Koiralle on annettava riittävästi aikaa etsiä riistaeläintä. Riittävä aika määräytyy lähinnä
luolan laajuuden ja rakenteen mukaan.
Haku on hyvä, jos
koira työskentelee määrätietoisesti ja järjestelmällisesti,
liikkuen luolassa koko sen oletetulla alueella. Luolatutka on
suositeltava apuväline tässä arvostelutyössä.
koira käyttää kaikkia riistan käytössä olevia sisäänmenoaukkoja
koira löytää riistan nopeasti
Haku on keskinkertaista, jos
koiran työskentelyn havaitaan olevan hätäistä ja hosuvaa, koiran käyttäessä paljon aikaa jo
tutkittujen käytävien uudelleen kulkemiseen
koira liikkuu luolassa hidastellen, välittämättä tutkia vaikeapääsyisiä paikkoja
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riistan löytämiseen kuluu suhteettoman pitkä aika olosuhteet huomioon ottaen (vaikeasti
liikuttavassa luolassa ei ajankäyttöä arvostella liian ankarasti).
Haku on huonoa, jos
koira puurtaa pienellä alueella, jättäen suurimman osan luolastoa kokonaan tutkimatta
Koira voidaan sulkea kokeesta, jos se haun aikana antaa runsaasti ääntä ilman, että sillä
on riittävä tuntuma riistaan. Löysyys on kuitenkin selvästi todettava ja pystyttävä
erottamaan ns. intohaukusta tai siitä, että koira esim. rakennuksen alla ajaa pakenevaa
riistaa
2.3

Tehokkuus
Tehokkuuden arvioinnissa otettakoon aina huomioon riistalaji, ja sille ominaisen
käyttäytymisen vaikutus koiran työskentelyyn ja työskentelyn arvostelemiseen.
Koira työskentelee tehokkaasti, jos
se haukkuu riistan lähituntumassa tiiviisti painostaen se kestää esim. mäyrän
pelotushyökkäyksiä pysyen riittävän tiiviissä kontaktissa riistaan
-se karkottaa riistaeläimen ulos luolasta
-se pysyttää riistan luolassa
-se tuo riistan ulos
Koiran työskentelyn tehokkuus on keskinkertaista, jos
koira menettää riistan pelotushyökkäysten johdosta liikaa kontaktia jääden liian kauaksi
haukkumaan
se ei pysty riittävän tuntumassa seuraamaan luolassa pakenevaa ja esim. kaivautuen
piiloutuvaa riistaa
-koira liikkuu riistatyön aikana tarpeettomasti luolassa ja käy ilman syytä toistuvasti
ulkona, palaten kuitenkin työskentelemään.
Koiran tehokkuus on huono, jos
-se riistaeläimen normaalien pelotushyökkäysten jälkeen kokonaan lopettaa
työskentelyn
menettää työskentelyn aikana riistakontaktin ja harhautumisen seurauksena lopettaa
työskentelyn
se riistaeläimen vainuttuaan työskentelee siten, että riistan saaliiksi saamiseen ei ole
mitään mahdollisuuksia, vaan koira pelkästään ilmaisee riistaa olevan luolassa

2.4 Kestävyys
Koiran kestävyyden arvostelussa älköön otettako huomioon koiran fyysisen kunnon
vaikutusta suoritukseen.
Luolakoiran peruskunnosta on aina huolehdittava niin, että koira suoriutuu rasittavasta,
usein tunteja kestävästä työskentelystä. Olosuhteiden vaikutus otettakoon huomioon
arvostelussa. Jos koira esim. joutuu kaivamaan paljon, on sen väsyminen
ymmärrettävämpää verrattuna pelkkään haukkuen tapahtuvaan työskentelyyn
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Koiran henkinen ja fyysinen kestävyys on hyvä, jos koira normaaliolosuhteissa työskentelee
samantasoisesti kuin suorituksen alussa vähintään 90 minuutin ajan. Kestävyydestä on
annettava arvosana hyvä, jos tuomari on hyväksynyt koiran suorituksen riistan
karkottamisen tai pysäyttämisen perusteella. Tällainen suoritus on aina merkittävä
tuomarikertomukseen.
Kestävyyden katsotaan olevan keskitasoa, jos koiran työskentely huomattavasti huononee,
ennen kuin sitä on kestänyt 60 minuuttia (normaaliolosuhteet).
Koiran kestävyydessä on runsaasti huomauttamista, jos työskentely huomattavasti
huononee, ennen kuin sitä on kestänyt 30 minuuttia.

2.5

Haukun arvostelu
Luolakoiran haukun tärkeitä ominaisuuksia ovat kuuluvuus- ja painostavuus. Näillä on
merkitystä karkottamiskyvyn kannalta. Haukkua arvosteltaessa on tarkkaan otettava
huomioon kuuluvuusolosuhteet ja pyrittävä muodostamaan käsitys siitä miten kaukana ja
syvällä työskentely tapahtuu.
Koiran haukku arvosteltakoon hyväksi, jos haukku huonoissakin kuuluvuusolosuhteissa
antaa mahdollisuuden paikallistaa riistaeläimen olinpaikka
sen tiheys ja intohimoisuus kuuluvuuden ohella selvästi antaa vaikutelman siitä, että koiran
äänellä on merkitystä riistan karkottumisalttiuden lisääjänä
haukku on riittävän tiheää, että sitä ei tarvitse odotella työskentelyn jatkumisen
toteamiseksi.
Haukku on keskinkertaista, jos kuuluvuudessa on huomauttamista, mutta haukku kuitenkin
auttaa paikallistamaan riistan olosuhteiden ollessa normaalit haukku on harvaa, mutta
intohimoisiakin jaksoja on selvästi todettavissa.
Arvosanalta huono ei haukun arvostelussa voida välttyä, jos haukku on heikosti kuuluvaa,
innotonta ja väritöntä muuten hyvähaukkuinen koira pitää tarpeettomia taukoja, eikä
haukun perusteella saada riittävää käsitystä siitä, missä riistaeläin on.

2.6

Yhteistyökyky
Luolakoiran yhteistyökyky on suurimmalta osaltaan tottelevaisuutta, joka on saatu aikaan
koulutuksen avulla. Yhteistyökyvyksi on myös luettava se, että koira tuo riistan ulos.
Tapahtunut ulos tuominen on aina mainittava tuomarikertomuksessa.
Koiran yhteystyökyvyn katsotaan olevan korkealuokkaista, jos koira tuomarin annettua
luvan tulee kutsusta pois luolasta haukulta tai muusta riistatilanteesta
koira oma-aloitteisesti tai ohjaajan käskystä tuo saaliin ulos.
Yhteistyö on keskinkertaista, jos koira ulostulokäskyn saatuaan viivyttelee, mutta tulee
kuitenkin kohtuullisen määrän käskyjä saatuaan
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koirassa nähdään merkkejä taipumuksesta tuoda riista ulos, vaikka sen taidot eivät vielä
riitäkään onnistuneeseen suoritukseen. Selvästi todettu ulostuontiyritys merkitään
tuomarikertomukseen.
Koiran yhteistyökyky on huono, jos koira ei toistuvista kehotuksista huolimatta tule ulos
luolasta, vaan jatkaa työskentelyään tai jopa luolassa oleskeluaan halunsa mukaan.
Voidakseen olla arvostelussaan oikeudenmukainen tuomarin on varmistauduttava siitä, että
koiran viipyminen ei johdu vaikeuksista liikkua luolassa.
2.7

Koiran yleinen käyttäytyminen
Luolakoiraa metsästykseen käytettäessä sitä joudutaan rasittamaan odottamisella autossa
tai kuljetuslaatikossa.
Sen sopeuttaminen oleskeluun muiden koirien kanssa ei saa kohtuuttomasti vaikeutua
liiasta hyökkäävyydestä. Luolakoira ei myöskään saa osoittaa ihmisvihaisuutta. Tuomarin
on arvosteltava koiran käyttäytyminen koko siltä ajalta, minkä hän on koiraa koepäivän
seurannut.
Arvosanan hyvä saa koira, joka osoittaa kaikin puolin moitteetonta käytöstä.
Keskinkertaiseksi käytökseksi arvostellaan koeryhmän toimintaa häiritsevä äänekkyys,
rauhattomuus ja muita koiria kohtaan osoitettu liiallinen agressiivisuus.
Huonoa käytöstä koira osoittaa jatkuvalla tarpeettomalla äänenpidolla, käymällä kiinni
muihin koiriin tilaisuuden tullen, ärähtelemällä ihmisille ja esim. repimällä auton sisustuksia.
Arvostelukortti
Tuomari arvostelee kohdat 2.1 - 2.7 erilliselle arvostelukortille, antaen loppuarvostelun
(hyväksytty / hylätty / riistaa ei löytynyt / luopui) oman harkintansa mukaan (ennalta
määrättyä pistelaskujärjestelmää ei käytetä).
Koira ei saa loppuarvostelua hyväksytty, jos se on saanut arvosanan huono tai
keskinkertainen kohdassa 2.1, 2.2, 2.3 tai 2.4.
Tuomari merkitsee suorituksen päätapahtumat kohtaan tuomarikertomus. Arvosanan
huono perustelut on aina mainittava.

3.

VALIONARVOSÄÄNTÖ

Muutos hyväksytty 5.5.2005 valtuuston kokouksessa

Saadakseen metsästysvalion arvon on koiran saatava kaksi hyväksyttyä luolakoirien
metsästyskokeen tulosta kahdelta eri tuomarilta, ja saavutettu arvo merkitään FIN KVA-M.
Koira, joka on saavuttanut FIN KVA-M arvoon oikeuttavat tulokset ei enää saa osallistua
luolakoirien metsästyskokeisiin.
Mikäli koira saavuttaa luolavalionarvon on tämän tunnus FIN KVA-L.
Näin ollen sekä luolavalion että metsästysvalion arvon saavuttaneen koiran tittelit merkitään
FIN KVA-L FIN KVA-M.
Liitteet.
Arvostelukortti
Koepöytäkirjan täyttöohje

Yleinen kokeiden siirto ja peruuttaminen
Määräaikaisilmoitukset

9

SKL-FKK:n yleinen kokeiden ja kilpailujen ajankohdan siirto tai peruuttaminen
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuuston kokouksessa 21.11.1998
Astuu voimaan 1.1.1999
Kokeet ja kilpailut on anottava voimassaolevien määräaikaisilmoitusten mukaisesti.
Hyväksytty koe/kilpailu tulee järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain
poikkeustapauksissa se voidaan siirtää tai peruuttaa.
1.

Kokeen ajankohdan siirto
Kokeen siirto koskee aina koko koetta, palveluskoirakokeissa myös koelajia tai koelajin
tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen ilmoittautuneita koirakoita.
Päätös siirrosta tulee tehdä ennen kokeen alkamista.
Kokeen siirtämisestä ja sen uudesta ajankohdasta päättävät ylituomari ja koetoimikunnan
puheenjohtaja tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä
on koepäivänä estynyt, toinen tekee päätöksen yksin.
Koe voidaan siirtää vain yhden kerran ja uuden ajankohdan tulee olla samalla koekaudella,
muita vastaavalle ajankohdalle myönnettyjä kokeita häiritsemättä.
Siirron takia peruuttaneiden tilalle voidaan osallistujamäärää täydentää.
Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:
-

sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua;
esimerkiksi sairaus, onnettomuus, kuolema tms.
muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi

Siirto on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai
liitolle voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä kokeesta
siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa.
Jos koirakko ei osallistu siirrettyyn kokeeseen ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin
koeohjeissa ei toisin määrätä.
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2.

Kokeen peruutus
Kokeen peruutus koskee aina koko koetta, palveluskoira kokeissa myös koelajia tai koelajin
tiettyä luokkaa sekä kaikkia siihen ilmoittautuneita koirakoita.
Päätös peruutuksesta tulee tehdä ennen kokeen alkamista. Päätöksen tekevät ylituomari ja
koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä.
Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt, paikalla oleva tekee päätöksen yksin.
Koe voidaan peruuttaa vain seuraavilla perusteilla:
-

kokeen siirtämiseen oikeuttava peruste (kts. kohta kokeen siirtäminen)
muu, ko. lajin säännöissä/koeohjeissa mainittu hyväksyttävä syy kokeen
peruuttamiselle

Peruutettu koe on peruutussyineen ilmoitettava koepöytäkirjalla täyttöohjeen mukaisesti
voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen kokeen myöntäjälle.
Jos koe joudutaan peruuttamaan ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin koeohjeissa
ei toisin määrätä.
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MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 8.5.1997
Voimassa alkaen 1.1.1998

B. KOETOIMINTA
1.

SKL-FKK:LTA ANOTTAVAT KOKEET

1.1.

KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT
Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja
niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti. Anomusten käsittelyaikataulu on seuraava:

OTTELUT

ANOMUS
KENNELPIIRILLÄ
VIIMEISTÄÄN

ANOMUS
ROTUJÄRJESTÖLLÄ
VIIMEISTÄÄN

ANOMUS
KENNELLIITOSSA
VIIMEISTÄÄN

31.12.
31.1

31.1.
28.2

30.4
30.4

VALINTAKOKEET
Kilpa-,Haukku- ja Hirvenhaukut-ottelu ovat SKL-FKK:n otteluita, joissa järjestelyvastuu on
kennelpiireillä. Suomen Ajokoirajärjestö ja Suomen Pystykorvajärjestö ovat laatineet
valtakunnallisten otteluiden ja niiden valintakokeiden järjestämisvuorottelun ja vastaavat
rotukohtaisesti säädetystä toteutuksesta sekä tiedottavat siitä ennen anomisajan
loppumista järjestämisvastuussa olevalle kennelpiirille.
Vuorottelulista on lopussa erillisenä liitteenä.

1.2.

MUUT SM-KOKEET JA MAAOTTELUT
KOKEEN
PITOAIKA

1.1.-30.4. .
1.5.-31.7.
1.8.-31.12.

ANOMUS
KENNELPIIRILLÄ
VIIMEISTÄÄN

ANOMUS
ROTUJÄRJESTÖLLÄ
VIIMEISTÄÄN

30.4.
31.8.
31.12.

30.5.
30.9.
31.1.

ANOMUS
KENNELLIITOSSA
VIIMEISTÄÄN
30.9.
31.1.
30.4.

Tämä on yleisohje. Näin menetellään, ellei SKL-FKK:n hyväksymä ko. kilpailun sääntö
toisin määrää. Asianomaisen rotujärjestön tulee tiedottaa tapahtumasta ennen anomisajan
päättymistä sille kennelpiirille, jonka alueella koe tai ottelu on suunniteltu järjestettäväksi.

1.3.

KANSAINVÄLISET KOKEET
Kansainväliset kokeet anotaan kohdan 1.2 mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 6 kk
ennen kokeen pitoa. Luvan myöntää FCI.
Suomen Palveluskoiraliitto toimittaa seuraavan vuoden kansainväliset vetokoeanomukset
Kennelliittoon 30.4. mennessä edellisenä vuonna ja muut seuraavan vuoden kansainväliset
koeanomukset Kennelliittoon 30.9. mennessä edellisenä vuonna.

2.

KENNELPIIREILTÄ ANOTTAVAT KOKEET
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Muut kuin kohdassa 1. mainitut kokeet.
Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat
velvollisia toimittamaan ilmoituksen hyväksymistään kokeista SKL-FKK:lle.
KOKEEN
PITOAIKA

1.1.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.12.

8.

ILMOITUS
KENNELLIITOSSA
VIIMEISTÄÄN

ANOMUS
KENNELPIIRILLÄ
VIIMEISTÄÄN
30.8.
31.12.
31.3.

30.9.
31.1.
30.4.

KOEANOMUSTEN LÄHETTÄMINEN
Koeanomukset lähetetään sille kennelpiirille, jonka alueella kokeet järjestetään.
Palveluskoiraliitolle ja Vinttikoiraliitolle lähetetään niiden hyväksyttäväksi kuuluvat
koeanomukset.
Hyväksytyt kokeet ilmoitetaan Koiramme-Våra hundar lehdessä. Kokeet, joita ei ole
hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan kokeen anojalle hyvissä ajoin.

9.

KOEPÖYTÄKIRJAT
Järjestävä yhdistys lähettää tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille, jonka
alueella kokeet on järjestetty viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Kennelpiiri lähettää
tulokset kahden viikon kuluessa SKL-FKK:lle. Vastaavasti toimitaan kun tulokset lähetetään
Palveluskoiraliitolle ja Vinttikoiraliitolle.

10.

RIISTANHOITOPIIRIEN LUVAT KOIRIEN IRTIPITÄMISEKSI KOKEISSA JA
KOIRIEN KOULUTTAMISESSA
Lähtökohta Metsästyslaki 51 ja 52 §.
1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain 52 §:n mukainen riistanhoitopiirin lupa
koiran irtipitämiseksi tai sen kouluttamiseksi sellaisissa kokeissa tai harjoituksissa, jossa
koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen tai harjoituksen aikana.
Ohjeisto:
Lupia voidaan myöntää vain kokeisiin, jossa riistaeläimiä ei häiritä niiden
lisääntymisaikana. Toisin sanoen koemuodon tulee olla sellainen, ettei kyseistä häirintää
tapahdu. Tämä määrittely saattaa tulla vastaan jos joku hakee lupaa kanakoirien metsä-,
kenttä- tai erikoiskokeita varten maalis- huhtikuulle.
Lupia koirien irtipitämiseksi koirakokeissa myönnetään vain Kennelliiton hyväksymiin
koemuotoihin.
Työmäärän helpottamiseksi on syytä myöntää kokeita koskevat luvat kootusti kennelpiirien
kautta tulevilla yhteishakemuksilla.
Koirien koulutusta varten luvat hakee pääsääntöisesti metsästysseura jäsentensä puolesta.
Mikäli hakijana on yksittäinen koiranomistaja, on häneltä syytä pyytää selvitys
koulutusalueen metsästysoikeuden haltijan suostumuksesta alueen käyttöön.
Luettelo niistä koirakokeista, joihin riistanhoitopiiri voi myöntää
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ML 52 §:n mukaisen luvan koirien irtipitämiseen 1.3.-19.8.
Palveluskoirat
viestikoe
muissa palveluskoirien koemuodoissa koirat ovat kytkettyinä tai kytkettävissä,
eivätkä tarvitse lupia
Kanakoirat
vesi- ja jälkityökoe
metsäkoe, kenttäkoe
tunturikokeet (Enontekiö, Inari, Utsjoki) lupa ajalle 1.4.-19.8
kanakoirien erikoiskokeet
Muut lintukoirat
noutajien taipumuskoe
noutajien metsästyskoe
spanieleiden taipumuskoe
Luolakoirat
luolakoirien vesikoe
Sellaisissa koirakokeissa, jotka pidetään ajalla 20.8 - 28.2., ei tarvita riistanhoitopiirin lupia
koirien irtipitämiseksi.
Hirvikoirakokeet eivät kuulu piirin lupaharkintaan. ML 52 §:n mukaan hirvikoiria voidaan
kouluttaa ja kokeita pitää vain 20.8. - 31.12. välisenä aikana.
Luvan ehdot myönteisessä päätöksessä
Luvan saaja vastaa siitä, että metsästyslain ja -asetuksen säädöksiä sekä tämän
päätöksen ehtoja noudatetaan koirien koulutuksessa / kokeissa.
Koirien koulutuksessa / kokeissa ei ole lupa poiketa riistaeläinten rauhoitusajoista, eikä
rauhoitettuja riistaeläimiä saa häiritä.
Tästä luvasta on ilmoitettava paikallisen poliisipiirin päällikölle ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä.
Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy voidaan lupa peruuttaa.

C.

ANOMUKSET KURSSI- JA KOULUTUSTILAISUUKSISTA
Kurssianomukset käsittelee kennelpiiri. Myöntämistään kursseista kennelpiiri lähettää
tiedon SKL-FKK:lle. Kennelpiirin ja rotujärjestön kursseista anomukset lähetetään SKLFKK:lle vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkamista. Anomusten tulee olla
kennelpiirillä vähintään neljä kuukautta ennen kurssin alkua.
Rotujärjestö lähettää ilmoituksen järjestämistään kursseista sille kennelpiirille jonka alueella
kurssi järjestetään. Yhdistykset voivat edellä mainituista määräajoista poiketen järjestää
yksinomaan omille jäsenilleen tarkoitettua koulutusta tarpeen mukaan.

G. MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN
Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa tämän säännön määräyksistä.
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KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
Päivitetty Suomen Kennelliiton palvelukeskuksessa 14.11.2005 / JLi

Koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle tarkastajalle kolmena (3)
kappaleena.
Tarkistettuaan pöytäkirjat kennelpiiri toimittaa ne edelleen SKL-FKK:lle (yksi kappale).
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa ylituomarille ja
kilpailijalle.
Koirakohtaiset arvostelupöytäkirjat seuraavat ATK-pöytäkirjoja SKL-FKK:lle.
SKL n sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon kuluessa kokeen
päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun mukaisesti kahden
(2) viikon kuluessa SKL-FKK:lle.
Mikäli kokeeseen osallistuu useamman kun yhden rotujärjestön alaisia koiria, on jokaisen
rotujärjestön saatava jäljennös koepöytäkirjasta ( valokopio ).
Toko- ja Agilitypöytäkirjat kennelpiirin kautta kaikki SKL-FKK:n tulososastolle.
HUOM! Palveluskoirakokeiden tulokset lähetetään Suomen Palveluskoiraliitolle ja
vinttikoirien juoksutulokset Suomen Vinttikoiraliitolle, jotka toimittavat ne edelleen SKLFKK:lle.
Tässä täyttöohjeessa mainittuja asioita koskeviin kysymyksiin vastaa SKL:n tulososasto.
Täydellisen rotukoodiluettelon (maksuton) voi tilata SKL-FKK:n palvelukeskuksesta.
KOEPÖYTÄKIRJALOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN

-

Koepöytäkirjalomake täytetään seuraavasti:
kokeen järjestäjä, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa
kokeen luonne merkitään rastilla
sää ja keli niille varatulle paikalle. Ellei ko. seikalla ole merkitystä kokeelle, jätetään ne
täyttämättä
koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta ei hänen kotipaikkaansa
lisätietoja (ylituomarin kertomus) voidaan kirjoittaa liitteelle, jos niille varattu tila ei riitä
rotukoodi, sekä koiran nimi täydellisenä mahdollisine kennelnimineen, ilman titteleitä
rekisterinumero ehdottomasti oikein
tulos ja pisteet, ellei jossain koelajissa anneta pisteitä, jätetään ko. kohta täyttämättä, ja
mikäli koira ko. kokeessa saavuttaa vain yhden tuloksen jätetään toinen sarake tyhjäksi
tulokset merkitään luokittain
käytetään vain arabialaisia numeroita
ylituomarin nimen lisäksi tulee merkitä hänen tuomarinumeronsa = SKL-FKK:n
jäsennumero
kokeissa, joissa on useampi arvostelutuomari tulee koiran koetuloksesta vastaavan
tuomarin nimi ja tuomarinumero merkitä huomautussarakkeeseen
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MIKÄLI SAMASSA AJOKOKEESSA ON SEKÄ PALJAAN MAAN (P) ETTÄ LUMIKELIN (L)
KOESUORITUKSIA, MERKITÄÄN TULOKSET ERI PÖYTÄKIRJALOMAKKEELLE.
TULOSTEN MERKITSEMINEN
Mahdolliset pisteet merkitään koemuodossa annetulla tavalla, esim. 48, 130,5 ja 83,52.
Ajokokeet (Ajok)
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim:
AVO-.
Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen
merkintä luopui tai suljettu.
HUOM! Palveluskoirakokeissa viivan tilalle nolla
Muut kokeet
Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-)
ja huomautussarakkeeseen = keskeytti.
Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle (0)
ja huomautussarakkeeseen = keskeytettiin.
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MUUT TÄYTTÖOHJEET
Palveluskoirakokeissa eri maastolajit merkitään samaan koepöytäkirjaan, sillä koekoodi
ilmaisee koelajin.
Poissa olleita koiria ei merkitä koepöytäkirjalomakkeelle.
Mikäli yksi lomake ei riitä merkitään ensimmäisen lomakkeen alareunaan montako sivua
koepöytäkirja käsittää ja jatkolomakkeet numeroidaan oikeaan yläkulmaan seuraavasti (jos
esim. lomakkeita on yhteensä 5 eli koepöytäkirja ja 4 jatkolomaketta):
toinen lomake 2/5
kolmas lomake
3/5
neljäs lomake
4/5
viides lomake
5/5
Näin voidaan SKL-FKK:n palvelukeskuksessa olla varmoja siitä, että kaikki ko. koetta
koskevat pöytäkirjat ovat tulleet perille.
Koekoodit: Yleensä rodun kaksi ensimmäistä kirjainta + ko. kokeen kaksi ensimmäistä
kirjainta, (merkitty koe-esimerkissä sulkuihin)
Luokkakoodit: ALO
NUO
AVO
VOI
EVL
Tuloskoodit:

1
2
0

= alokasluokka
= nuortenluokka
= avoinluokka
= voittajaluokka
= erikoisvoittajaluokka
= ensimmäinen
= toinen jne.
= luopui
= nolla

LUOLAKOIRIEN KOKEET
Luolakoirien taipumuskoe (LUT)
Luolakoirien metsästyskoe (LUME)

Luonnonluolantarkastus (LUO)

256 karkeakarvainen mäyräkoira
255 pitkäkarvainen mäyräkoira
503 ceskyterrieri
514 lakelandinterrieri
510 sileäkarvainen kettuterrieri
524 walesinterrieri

254 lyhytkarvainen mäyräkoira
504 borderterrieri
511 karkeakarvainen kettuterrieri
523 saksanmetsästysterrieri
507 cairnterrieri
532 parson jackrusselinterrieri

esim. LUTB 41
LUTC 39
LUO 1
LUME 1
LUME 0

= kehitysaste B, 41 pistettä
= kehitysaste C, 39 pistettä
= hyväksytty luonnonluolantarkastus
= hyväksytty luolakoirien metsästyskoe
= hylätty luolakoirien metsästyskoe
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