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PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS 7/2022 

 

Paikka: Sähköpostikokous 

Aika:   11.7. – 15.7.2022 
 Hallituksen jäseniä pyydettiin vastaamaan sähköpostitse sihteerille 
 viimeistään 15.7., päätetään KKK-HHS ry:n , metsästyskoiratyöryhmän 

edustaja ja tuomariohjeen muutosesitys. 
 

Osallistujat:  Marko Stålnacke (pj) 
  Matti Juuti 
  Matti Bäcklund 
  Jarkko Mannersuo 
  Pasi Lähdekorpi 
  Jari Moilanen 
  Ari Mäkelä 
  Kirsi Tuominen (siht) 

 
 

72§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ilmoittamalla sähköpostikokouksen pitämisestä.  

  
73§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
74§ Metsästyskoiratyöryhmän edustaja, esitetään edustajaksi Marko 

Stålnackea. 
Ehdotus hyväksyttiin äänienemmistöllä, 5 hallituksen jäsentä ilmoitti 
kannattavansa esitystä määräaikaan mennessä. 

 
        75§ Tuomariohjeen muutosesitys (liite 1) 

Ehdotus hyväksyttiin äänienemmistöllä, 5 hallituksen jäsentä ilmoitti 
kannattavansa esitystä määräaikaan mennessä 

 
76§ Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ilmoitetun vastausmääräajan umpeuduttua 
 
 
 Vakuudeksi 18.7.2022 
 
 
 

  
 ________________________________________________ 
 Kirsi Tuominen  
 Sihteeri  
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liite 1. 
 

2. KOIRAN SULKEMINEN KOKEESTA 
Koira suljettakoon kokeesta, jos se 
- toimii niin haluttomasti ja heikosti, ettei sitä voida arvostella 
- vihaisuutensa takia osoittautuu haitalliseksi 
- seuraa toistuvasti paritoveria tai muuten häiritsee tämän työskentelyä - on tottelematon ja 
toimii jatkuvasti omin päin 
- suotuisissa olosuhteissa toistuvasti karkottaa linnun sille seisomatta 
- toistuvasti törmää lintuihin 
- karkottaa tietoisesti linnun, jolle toinen koira seisoo 
- seisoo useita kertoja tuloksettomasti 
- toistuvasti etenee käskyttä seisonnalta niin, että lintu karkottuu 
- ajaa takaa lintu- ja muuta riistaa 
- kieltäytyy ajamasta käskystä tervettä lintua lentoon 
- hätyyttää kotieläimiä tai poroja 
- haukkuu toistuvasti haun aikana  
- käyttäytyy toistuvasti häiritsevästi koeryhmässä 
- voittajaluokassa kieltäytyy noudosta 
- osoittaa paukku- tai riistapelkoa. 

3. PALKITSEMINEN 
Palkitsemisessa on sen lisäksi, mitä kanakoirien metsästyskokeiden säännöissä ja näiden 
tuomariohjeiden kohdassa 1. on sanottu, otettava huomioon seuraavaa:  

3.1 Nuorten luokka. Nuorten luokassa on kiinnitettävä eniten huomiota koirien 
synnynnäisistä taipumuksista johtuvaan suorituskykyyn. Koulutuksessa havaittaviin 
puutteellisuuksiin ei ole kiinnitettävä niin paljon huomiota kuin muissa luokissa. Nuorten 
luokassa linnun lähtiessä lentoon ammutaan ilmaan eikä noutoa vaadita palkitsemiseksi.  

3.2 Avoin luokka 
Saadakseen avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon koiran on tehtävä täydellinen 
lintutyö, johon kuuluu linnun pudottaminen ja sen noutaminen. 
Toisen palkinnon saadakseen on koiralla oltava hyväksyttävä lintutyö ja nouto. Toisen 
palkinnon voi saada myös hyväksytyllä lintutyöllä ja voimassa olevalla noutotodistuksella. 
Kolmannen palkinnon saadakseen on koiralla oltava lintutyö ja sen on osoitettava 
olevansa metsästyskelpoinen. 
Yllä mainitusta poiketen voidaan metsäkokeessa koira palkita ensimmäisellä palkinnolla, 
jos se suorittaa kokeessa kaksi (2) avoimen luokan ensimmäiseen palkintoon oikeuttavan 
tasoista lintutyötä, vaikka lintua ei ammuttaisikaan. Ensimmäisen palkinnon myöntäminen 
tässä tapauksessa edellyttää, että koiralla on voimassa oleva noutotodistus. 
Noutotesti, joka kanakoirien on mahdollista suorittaa, on anottava kulloinkin voimassa 
olevien määräysten mukaisesti etukäteen Kennelliitolta tai siltä kennelpiiriltä, jonka 
alueella noutotesti järjestetään. Noutotesti voidaan suorittaa joko kokeen yhteydessä tai 
kokeen ulkopuolella erillisenä noutotestinä. Mikäli koiralle ammutaan metsästyskokeessa 
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lintu, ei suoritettua noutotestiä huomioida kyseisen kokeen arvioinnissa. Hyväksytystä 
testistä annetaan noutotodistus, joka on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä lukien. 
Samoin kokeissa suoritettu hyväksytty ammutun linnun nouto ja siitä saatu noutotodistus 
ovat voimassa kaksi vuotta suorituksesta.  

3.3 Voittajaluokka 
Koiralle on pyrittävä saamaan täydellinen lintutyö voittajaluokan ensimmäiseen palkintoon 
ja saatava täydellinen lintutyö sertifikaattiin.  

Voittajaluokan kilvoittelussa viisi finaalin jäljellä olevaa koiraa eivät pääsääntöisesti enää 
menetä palkintojaan, vaan sijoittuvat suoritustensa mukaisesti 1., 2., 3., 4. tai 5. 
palkinnolle, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että koiralla on kyseisessä kokeessa 
palkintoon oikeuttava lintutyö. Sulkevia virheitä ovat aina: Kieltäytyminen noudosta, 
kieltäytyminen nostosta, lintu- tai muun riistan takaa-ajaminen, kotieläinten tai porojen 
hätyyttäminen, toisen koiran seisoman linnun tietoinen karkottaminen tai paritoverin 
seisonnan häiritseminen, vihaisuus sekä paukku- tai riistapelon osoittaminen. 

4. YLEISIÄ OHJEITA  

4.1 Tuomari arvostelee koiralle ansioksi ja viaksi vain sen, minkä hän itse tai hänen 
avukseen nimetty asiantunteva henkilö toteaa.  

4.2 Kokeissa ampuu ohjaaja, jolla on aseenkantolupa. Tuomarin niin määrätessä, ohjaajan 
lisäksi ampujana voi toimia kanakoirametsästystä tunteva henkilö.  

4.3 Hakuerän arvostelu päättyy laatuluokissa kytkemiseen ja kilpailuluokissa 
kytkemiskäskyyn. 

 4.4 Ohjaajan vaihtaminen kokeen aikana on sallittu vain tuomarin luvalla.  

4.5 Hakuerän aikana ei koiralla saa olla kaulapantaa, mutta tuomari voi harkintansa 
mukaan koirien tunnistamiseksi määrätä käyttämään värillistä tunnusta. Ohjaaja saa 
halutessaan pitää koirallaan huomioliiviä. Huomioliivissä ei saa olla hihoja eikä lahkeita. 
Lumipeitteisessä maastossa koiralla saa pitää tossuja.  

4.6 Koiraa saa ohjata sanoin, vihellyksin ja käsimerkein, paritoveria häiritsemättä. 

 4.7 Ohjaaja voi ohjata enintään kahta koiraa kilpailuluokan kokeessa.  

4.8 Tuomari voi sulkea ohjaajan ja/ tai hänen koiransa pois kokeesta, jos ohjaaja ei 
noudata järjestäjän ja tuomarin antamia ohjeita, ohjaaja vaarantaa yleistä turvallisuutta tai 
huomautuksista huolimatta käyttää häiritsevästi pilliä tai huutoja.  

4.9 Kokeiden aikana on koira pidettävä kytkettynä ennen sen hakuerää ja hakuerän 
jälkeen. 

 4.10 Tuomari voi sulkea myöhästyneen koiran pois kokeesta.  

4.11 Henkilön, joka kokeessa kantaa tai käyttää ampuma-asetta, tulee ennen kokeen 
alkua esittää voimassa oleva metsästyskortti ja aseenkantolupa ylituomarille tai 
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vastaavalle koetoimitsijalle. Jos hän kieltäytyy näyttämästä kyseisiä lupiaan, hän ei voi 
osallistua kokeeseen, eikä ilmoittautumismaksua palauteta.  

 
 

   


