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LINT ja HIRV 
ABC
Kokeneet konkarit vastaavat kysymyksiin, 
joita et ehkä ole uskaltanut esittää tai et 
ole tiennyt, keneltä kysyä. Toivottavasti 
nämä perustiedot innostavat Sinutkin 
mukaan antoisaan koetoimintaan!

Miten ilmoitan koirani
kokeeseen?

Koekalenteri löytyy kennelliiton tapahtumakalente-
rista, osoitteesta www.kennelliitto.fi → verkkopalvelut 
→ tapahtumakalenteri. Valitse tapahtumakalenterista 
”Kokeet” ja haluamasi ajanjakso. Voit rajata hakua 
kennelpiirin tai kokeen järjestäjän mukaan. Jos etsit 
linnunhaukkukokeita, valitse koemuodoksi LINT. 
Hirvenhaukkukokeet löytyvät haulla HIRV.

Koeilmoituksen yhteydessä on mainittu, onko 
koirien mukaanottoa rajoitettu. Osanottorajoituksia 
voi aiheuttaa esimerkiksi maastojen rajallinen määrä. 
Osanotto on myös rajoitettu, jos koirat valitaan kisaan 
karsintakisojen tai erillisen valintasäännön kautta. 
(kts. www.spj.fi → järjestö → säännöt ja ohjeet)

Ilmoita koirasi kokeeseen mieluiten kirjallisesti. 
Kaavake löytyy Kennelliiton internetsivulta: www.
kennelliitto.fi → koiraharrastukset → koirakokeet ja 
koirakilpailut.

Ilmoita koirasi ajoissa ja huolehdi osallistumis-
maksun suorittamisesta järjestäjien ohjeen mukaan. 
Koeilmoituksissa on aina myös puhelinnumero, josta 
saa tarkempia neuvoja.

Linnunhaukkukokeeseen saavat osallistua suomen-
pystykorvat, pohjanpystykorvat, karjalankarhukoirat 

ja laikat. Hirvenhaukkukokeeseen osallistumisoikeus 
on metsästyspystykorvilla. Koiran on molemmissa ta-
pauksissa oltava rekisteröity, asianmukaisesti rokotet-
tu, tunnistusmerkitty ja vähintään yhdeksän kuukau-
den ikäinen. Linnunhaukkukokeissa koirat kilpailevat 
vain yhdessä LINT-luokassa ja hirvenhaukukokeessa 
HIRV-luokassa. Kummassakaan koemuodossa ei ole 
enää erikseen avointa- ja voittajaluokkaa.

Mistä tuomari?
LINT-kokeeseen osallistuva tuo tullessaan yhden 

kortillisen palkintotuomarin.
HIRV-kokeessa koiria arvostelee kaksijäseninen 

ryhmä, jossa toisen on oltava kokenut, HIRV-
palkintotuomarikortin omaava henkilö. Toisena 
tuomarina voi toimia myös tuomariharjoittelija. Koko 
koekauden kestävässä HIRV-kokeessa voi tuomarina 
toimia HIRV-ylituomaripätevyyden omaava henkilö 
yksinkin.

Tuomaria kannattaa kysellä tutuilta, jotka käyvät 
käyttökokeissa. Jos ei tunne ketään, voi kokeen jär-
jestäjältä saada apua.

Koeuran alussa kannattaa ehdottomasti itse osallis-
tua palkintotuomarikurssille, jossa tapaa muita tuo-
mareita. Tuomaroinnit ovat usein ”vaihtokauppaa”: 
Lauantaina minä sinulle ja sunnuntaina toisinpäin!

Useimpien paikallisten harrastusyhdistysten sivuilta 
löytyy palkintotuomareiden yhteystietoja.

Millaista kuntoa ja taitoa vaaditaan 
A. Koiralta

LINT-kokeessa koiran on jaksettava liikkua mie-
luimmin enimmäkseen laukalla neljän tunnin koe-
erä, suurempia taukoja pitämättä. Koiran tulee ottaa 
yhteys ohjaajaansa ihannetapauksessa 5-15 minuutin 
välein ja hakea lintuja riittävän kaukana, etteivät ne 
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karkottuessaan olisi tietoisia ihmisestä.
Koiran on kokeessa löydettävä reitin varrella ole-

vat teeret, metsot ja pyyt, ajettava lintu puuhun ja 
haukuttava sitä vähintään 10 minuuttia. Haukkua 
ei saa ilman linnun karkottumista pysyvästi jättää 
tämänkään jälkeen. Koiranohjaajalta kysytään ennen 
koe-erän alkua, haluaako hän huomioida kokeessa 
pyytyöskentelyt vai ei.

HIRV-kokeeseen vietävän koiran haun tulisi olla 
edes jonkinlaista ja kun hirvi löytyy, olisi koiran hau-
kuttava sitä paikalleen ainakin tunti ja ottaa karkoista 
uusintahaukkuja. Koe-erä kestää viisi tuntia ja jos 
kaikki menee nappiin, niin hirven löydyttyä yli 0,8 
km:n päästä koira haukkuu sitä 1-1,5 tuntia paikal-
leen. Löytöhaukku päättyy vasta, kun tuomari menee 
haukulle, näkee hirven ja koiran, sekä antaa hirvelle 
karkon. Näin menetellään, kunnes karkkomatkaa on 
koossa viisi kilometriä (tähän menee yleensä pari tun-
tia), sitten viimeinen tunti on hyvä rauhoitella hirveä 
ja antaa koiran haukkua paikalleen. Koe-erän aikana 
koiran tulee käydä joko kutsusta tai oma-aloitteisesti 
ottamassa yhteyttä ryhmään.

Molemmissa koemuodoissa koira on koe-erän täy-
tyttyä saatava myös pois työskentelystä ja kytkettyä.

Koira on hyvä totuttaa jo nuorena siihen, että met-
sään lähdetään joskus isommallakin porukalla, kuin 
kaksin ohjaajan kanssa.

B. Ohjaajalta
LINT-kokeessa neljän tunnin koe-erän aikana kul-

jetaan noin 3-6 km. Tarkoitus on antaa koiran aina 
hakea maasto ennen kuin sinne itse törmätään.

HIRV-kokeessakin pärjää jokainen, jonka kunto 
riittää tavalliseen metsässä liikkumiseen. 

Varustuksen on oltava sään mukainen. Ojia ja 
puroja voi joutua ylittämään. Alueellisesti maastot 
vaihtelevat ja korkeuskäyriä voi olla harvemmassa 
tai tiuhemmassa.

Koiranohjaaja tarjoaa aina kyydin myös tuomarille 
/ tuomariryhmälle ja mahdolliselle oppaalle.  Maan 
eri osissa on erilaista käytäntöä siitä, varaako koiran-
ohjaaja reppuunsa ryhmälle kahvit ja pienet eväät, 
vai ovatko kaikki omissa eväissään. Kysy järjestäjiltä 
paikallista käytäntöä.

Ota koiralle mukaan vesipullo!
Vältä kovaäänistä keskustelua. Kysy tuomarilta 

toimitaohjetta jo etukäteen sen varalle, mitä sinulta 
odotetaan, kun lintu/hirvi löytyy.

Tutka?
Syksystä 2018 alkaen paikannuslaitteen käyttö on 

ollut sallittua myös LINT-kokeessa. Ennen koe-erän 
alkua tuomari kysyy, käytetäänkö paikanninta vai ei. 
Mikäli paikanninta ei päätetä käyttää, saa tutkapanta 
olla kuitenkin koiran kaulassa, kunhan paikkatietoa 

ei erän aikana katsota.
HIRV-kokeessa tutkaa voidaan käyttää koiran 

arvosteluun ja jos sitä käytetään, tutkan on oltava 
myös tuomareiden käytettävissä.

Muuta?
Koiranohjaaja saa periaatteessa ottaa kaverinkin 

mukaan metsään, mutta aina on koiralle eduksi, 
jos koeryhmä on mahdollisimman pieni. Koiran-
ohjaajalle ala-ikärajaa ei ole määritelty, mutta hyvä 
nyrkkisääntö on se, että kykenee liikumaan maastossa 
muun ryhmän tahdissa ja että koira on ohjaajansa 
hallittavissa (esim. kytkeminen koe-erän loputtua).

Koepaikalle on syytä tulla hyvissä ajoin. Koiranoh-
jaaja esittää kokeen järjestäjille koiran rekisteripaperit 
rokotustietoineen. Tunnistusmerkintöjä tarkastetaan 
satunnaisotannalla.

Kun koe on ohi, kisapaikalla on ruokailu ja usein 
myös peseytymismahdollisuus. Tuomarit purkavat 
tapahtumat ylituomarille.

Kun kaikki ovat tulleet maastosta, julkistetaan 
tulokset. Aikaa on tässä vaiheessa usein kulunut 
aamuhämärästä iltahämärään.

Koko koekauden koe
Helpointa on aloittaa käyttökoeharrastus ilmoitta-

malla koira niin kutsuttuun pitkään, koko koekauden 
kokeeseen. LINT- ja HIRV-pitkään kokeeseen koira 
voi osallistua niin pitkään, kunnes sillä on koossa 
käyttövalion arvoon vaadittavat tulokset tai se on 
saavuttanut kaksi 1-tulosta pitkästä kokeesta.

Pitkässä kokeessa koemaaston saa valita itse, vaik-
kapa omilta metsästysmailta. Ainoa vaatimus on se, 
että joko koiranohjaajalla tai tuomarilla on alueelle 
metsästysoikeus ja sen myötä lupa pitää koiraa irti.

Koetoiminnasta voi tulla koko perheen virkistävä 
harrastus. kuva: Maria Ojanperä
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Paikalliset, tarkemmat ohjeet pitkään kokeeseen 
osallistumiseen löytyvät kennelpiirien nettisivuilta: 
www.kennelliitto.fi → yhteystiedot → kennelpiirit.

Nuoren koiran on usein helpompi aloittaa koeu-
ransa tutussa maastossa, jonka riistakannasta ja 
haukuttavien oleskelupaikoista ohjaajallakin on 
todennäköisesti jonkinlainen ennakkokäsitys.

Pitkän kokeen järjestää kennelpiiri tai sen jäsen-
yhdistys. Kennelpiiri nimeää ylituomarit, jotka sen 
alueella ottavat vastaan pitkien kokeiden suorituksia. 

Osallistuvan koiran on oltava:
• vähintään 9 kk:n ikäinen
• tunnistusmerkitty sirulla tai tatuoiden
• rokotettu Kennelliiton määräysten mukaan

Ylituomari pitää puhuttelun ja ohjeistaa koiran-
omistajan hankkiman palkintotuomarin viimeistään 
koetta edeltävänä päivänä, usein ilmoittautumisen 
yhteydessä. Koiranohjaaja hankkii koiralleen tuo-
marin (LINT 1kpl, HIRV 2kpl tai 1 ylituomari), 

joka ei ole jäävi tehtäväänsä. Vasta-alkajan kannattaa 
kysyä tuomaria järjestäjiltä, ellei tuttavapiiristä löydy 
yhtään palkintotuomaria.

Kokeen ylituomarille ilmoitetaan ajankohta ja 
maasto, missä koiraa aiotaan koetella. Mikäli esimer-
kiksi sääolosuhteet ovat tuolloin toivottomat, ajan-
kohdan saa kerran siirtää. Koetuksen siirtämisestä on 
ilmoitettava välittömästi esteen ilmaannuttua ylituo-
marille, joka antaa siirrolle lopullisen hyväksymisen.

Palkintotuomari/-t käy/-vät läpi koetapahtumat ja 
maastokortin ylituomarille esitellen mahdollisimman 
pian koetapahtuman jälkeen.

Kunkin koiran suoritus katsotaan yhdeksi, erilliseksi 
kokeeksi ja tulos voidaan julkistaa heti kun ylituomari 
on sen vahvistanut.

LINT- ja HIRV-SÄÄNNÖT löydät osoit-
teesta: www.spj.fi → järjestö → sääntöjä, 
ohjeita ja lomakkeita

Linnunhaukkukokeiden tarkoituksena on kehittää 
metsästyspystykorvien käyttökelpoisuutta linnunmet-
sästyksessä ja saada tietoa jalostusta varten. Kokeessa 
saavutettu korkea palkinto on koiralla tae siitä, että se 
on hyvä käyttökoira ja siltä osin kelvollinen jatkamaan 
sukua. Kokeiden tarkoituksena on myös pitää lin-
nunmetsästys korkeatasoisena koiraurheiluna, tarjota 
mahdollisuus kilpailla ja kehittää lajin harrastajien 
yhteistoimintaa.

Osallistumisoikeus 
ja ilmoittautuminen

Kokeisiin saavat osallistua yh-
deksän kuukautta täyttäneet 
suomenpystykorvat, karjalan-
karhukoirat, pohjanpystykorvat 
ja laikat.

Osallistuvien koirien on täytet-
tävä Kennelliiton rekisteröinti-, 
tunnistusmerkintä- ja rokotus-
vaatimukset.  
Kokeisiin ei saa osallistua

• sairas koira
• kiimainen narttu
• kantava narttu 30 vuoro-

kautta ennen arvioitua penikoi-

mista (arvioitu aika on 63 vrk ensimmäisestä 
astutuksesta) ja 42 vuorokautta penikoimisen 
jälkeen

• koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsään-
nön vaatimuksia.

Vastaava koetoimitsija ja ylituomarit tarkastavat 
koiran osallistumisoikeuden.

Koekalenteri eli tiedot kullekin koekaudelle myön-
netyistä kokeista ja niihin ilmoittautumisesta löytyy 
Koiramme-lehden heinä-elokuun numerosta (koe-
muoto, päivämäärä ja paikkakunta) ja tarkemmat tie-
dot Kennelliiton internet-sivuilta Tapahtumakalenteri-
palvelusta.

Kokeeseen ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 5 
vuorokautta ennen koetta ja yleensä samalla maksetaan 
osallistumismaksu. Joskus se peritään vasta koepai-
kalla. Koetoimikunnalla on oikeus hyväksyä myös 
jälki-ilmoittautumisia. Koeilmoituksissa on kokeen 
järjestäjän yhteystiedot, joista voi kysyä lisätietoja.

Kokeeseen ilmoittautuminen on paras tehdä kirjalli-
sesti. Kennelliiton internet-sivuilta (www.kennelliitto.fi 
→ koiraharrastukset → koirakokeet ja koirakilpailut) 
löytyy ilmoittautuminen kokeeseen -lomake, jonka 
täyttämällä kaikki tarpeelliset tiedot tulee ilmoitettua. 
Koirat kilpailevat nykyisin vain yhdessä luokassa, LINT 

LINT-koe pähkinänkuoressa
Kokeet ovat mielenkiintoista koiraurheilua. Koetoiminta ei huononakaan lintuvuonna rasi-
ta riistakantoja. Ennen muuta koe opettaa katselemaan koiransa työskentelyä aivan uudella 
tavalla ja samalla näkemään koko metsästys- ja koiraharrastuksen uudesta, mielenkiintoi-
sesta näkökulmasta.

Koonnut Anne-Mari Tiainen, päivittänyt Petri Huuhko 2013 ja Heidi Lahtinen 2019
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tai HIRV.
Yleensä käytäntö on se, että 

osallistuja hankkii palkintotuo-
marin, mutta usein kokeiden 
järjestäjät avustavat ensiker-
talaisia tuomarin etsimisessä. 
Koiranohjaajan tehtävänä on 
myös järjestää kyyti maastoon ja 
hyvän tavan mukaisesti tarjota 
maastossa eväät koeryhmälle. 
Palkintotuomarin lisäksi mukana 
voi olla maasto-opas ja tuomari-
harjoittelija.

Kokeen kulku
Koepaikalle saavuttua men-

nään ensin ilmoittautumaan ja 
esittämään koiran rekisterito-
distus sekä rokotustodistukset 
tarkistettaviksi. Koetapahtuma 
alkaa ylituomarin puhuttelulla, 

jossa käsitellään linnunhaukkukokeiden tärkeimpiä 
sääntökohtia ja annetaan ohjeita koe-erän aikana 
metsässä liikkumiseen. Seuraavaksi arvotaan mihin 
maastoon kukin koira ja koiranohjaaja menevät, sekä 
määrätään kullekin koiralle sen työskentelyä arvoste-
leva palkintotuomari. Koemaastoiksi pyritään valitse-
maan sellaisia alueita, joilla tiedetään olevan riittävästi 
lintuja, jotta koiran arvostelu voidaan mahdollisimman 
hyvin suorittaa.

Koe-erän pituus on neljä tuntia. Koko koe-erän ajan 
tulee pyrkiä lintutyöskentelyyn. Riistalinnuiksi kat-
sotaan metso, teeri ja koiranomistajan niin halutessa 
myös pyy. 

Metsässä koiran annetaan hakea itsenäisesti riistaa 
etumaastosta. Koeryhmää johtaa palkintotuomari, 
jonka ohjeiden mukaan koiranohjaaja toimii. Mukana 
on usein myös maaston hyvin tunteva opas. Palkinto-
tuomari määrää ryhmän kulkujärjestyksen sellaiseksi, 
että koiranohjaaja on ensimmäisenä ja palkintotuomari 
itse koiranohjaajan takana hänen välittömässä lähei-
syydessään. Muut mukanaolijat seuraavat sellaisessa 
tuntumassa, että häiritsevät mahdollisimman vähän 
kokeen kulkua. 

Palkintotuomari määrää yleisen kulkusuunnan ottaen 
huomioon oppaan antamat ohjeet ja koiranohjaajan 
kohtuulliset toivomukset. Myötätuuleen kulkua olisi 
aina vältettävä. Etenkin voimakkaan tuulen vallitessa 
ryhmän joutuessa kulkemaan hetkellisesti myötätuu-
leen, on pyrittävä varmistumaan siitä, että koira on 
etumaastossa. Palkintotuomari antaa ohjeet ryhmän 
käyttäytymisestä koe-erän aikana. Aina tulisi välttää 
tarpeetonta keskustelua ja etenkin kovaa äänenkäyttöä. 
Keskeytyksiä ja taukoja koe-erän aikana tulee myös 
välttää. Yksi, noin 10 minuutin mittainen kahvitauko 

Koira voi saada ansio- ja virhepisteitä seu-
raavan arvosteluasteikon mukaan:
A. Ansiopisteet
1. Hakutyöskentely 
 1.1. Haku 0 - 10 p.
 1.2. Löytökyky 0 - 15 p.
 1.3. Ensihaukkujen saanti löydöistä 0 - 10 p.
2. Haukkutyöskentely
 2.1. Merkintä 0 - 10 p.
 2.2. Äänenanto 1 -   5 p.
 2.3. Pysyttäminen 0 - 25 p.
4. Seuraaminen ja uusintahaukut
 4.1. Seuraaminen 0 - 10 p.
 4.2. Uusintahaukut 0 - 10 p.
5. Puustalöytö 0 -   3 p.
6. Lisäansiot 0 -   2 p.
_______________________________________
Yhteensä 0 - 100 p.

B. Virhepisteet
1. Liikaherkkyys 0 - 10 p.
2. Haukun jättäminen 0 - 10 p.
3. Muu koetta häiritsevä työskentely 0 - 10 p.
___________________________________
Yhteensä 0 - 30 p.

voidaan pitää. Koe-erää ei katkaista kahvitauon ajaksi.

Koiranohjaajaa koskevia
määräyksiä

Koiranohjaajan on tarkoin noudatettava kaikkia pal-
kintotuomarin hänelle antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Kunkin kilpailijan on aloitettava koe-erä palkintotuo-
marin määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. 
Koiranohjaaja saa antaa koiransa jaloitella ennen 
kokeen alkua. Palkintotuomari määrää yleisen kulku-
suunnan sekä kaikki asiat maastossa linnunhaukkuko-
keiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Koiranohjaaja saa kytkeä ja irrottaa koiran vain 
palkintotuomarin käskystä tai luopuessaan kokeesta, 
koiran joutuessa luvattomalla alueelle tai ilmeiseen 
vaaraan. Oma-aloitteisesta kytkemisestä on välittömäs-
ti ilmoitettava palkintotuomarille. Jos koiranohjaaja 
luopuu kokeesta, on hänen ilmoitettava siitä maas-
tossa heti palkintotuomarille tai muualla luopuessaan 
ensisijaisesti ylituomarille. Samalla on ilmoitettava 
luopumisen syy. 

Koiranohjaajalla on oikeus koe-erän aikana esittää 
kohtuullisia toivomuksia esimerkiksi kulkusuuntaa 
koskevissa asioissa, mutta hän ei kuitenkaan saa 
alituisilla toivomuksillaan häiritä kokeen kulkua. Koi-
ranohjaajalla on oikeus ohjata koiraansa vihellyksin, 
viittauksin ja lievin kehotuksin sekä kieltää koiraa vir-
hesuorituksista, ei kuitenkaan väkivaltaa käyttämällä. 
Jos koiranohjaaja ei piittaa annetuista ohjeista, rikkoo 
sääntöjä, häiritsee ryhmän toimintaa tai esiintyy muu-
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ten hyvän tavan vastaisesti, voi palkintotuomari hylätä 
koiran suorituksen. Hylkäämisestä  ja sen syystä on heti 
tilaisuuden tullen tehtävä selko ylituomarille. Koiran-
ohjaajan tulee käyttäytyä palkintotuomaria ja opasta 
kohtaan ystävällisesti ja kohteliaasti ja muistaa, ettei 
ole sopivaa ennen tuomarin loppuarvostelua kertoa 
hänelle koiran aikaisemmista saavutuksista. 

Paikanninta saa käyttää koiran sijainnin ja liikkumi-
sen seuraamiseen ja sen ohjaamiseen edullisiin maas-
tonkohtiin. Koiran arvostelu tapahtuu palkintotuoma-
rin näkö- ja kuuloaistin perusteella, mutta paikantimen 
tietoja voidaan käyttää koiran arvostelun tukena.

Koiranohjaajalla on myös oikeus olla käyttämättä 
paikanninta. Jos koiranohjaaja ei ennen koe-erän alkua 
valitse paikantimen käyttöä, paikannin saa olla koiralla 
mutta sen ohjeiden vastainen käyttäminen erän aikana 
johtaa koiran hylkäämiseen, eikä paikantimen tietoja 
käytetä arvosteluun koe-erän jälkeenkään.

Paikantimen käyttö kysytään ja rastitetaan maasto-
korttiin ennen koe-erän alkua.

Jos paikantimen käyttö on valittu, sitä käytetään 
tasapuolisesti koiralle edullisten ja epäedullisten seik-
kojen arvioinnin tukena. Koiranohjaajan on pyynnöstä 
näytettävä paikantimesta koiran sijainti ja siihen erän 
aikana tallentuneet tiedot palkintotuomarille sekä 
ylituomarille. Palkintotuomari ei saa kieltäytyä katso-
masta paikantimen tietoja.

Koiranohjaaja on velvollinen osallistumaan ennen 
kokeen alkua järjestettävään ylituomarin puhutteluun 
sekä noudattamaan kokeessa kaikkia ylituomarin, 
palkintotuomarin ja koetoimikunnan antamia eri-
tyisohjeita. Koesuorituksen jälkeen koiranohjaajalla 
on oikeus olla paikalla, kun palkintotuomari selvittää 
kokeen tapahtumat ylituomarille. Monet tuomarit 
ja ylituomarit toivovat koiranohjaajien käyttävän 
enemmän tätä oikeuttaan. Ennen suoritusten pisteyt-
tämistä koiranohjaaja poistuu.

Koiran arvosteleminen
Koiran linnunmetsästystaitoja metsässä arvioi pys-

tykorvametsästyksen hyvin tunteva ja tuomarikou-
lutuksen käynyt palkintotuomari. Palkintotuomarin 
tehtävä on seurata koiran työskentelyä maastossa 
kokeen aikana ja arvostella työskentely koesääntöjen 
perusteella. Koiran arvostelu suoritetaan Kennelliiton 
hyväksymään arvostelukorttia eli ns. maastokorttia 
käyttäen. Koiran kunkin työskentelyn päättyessä pal-
kintotuomari esittää lyhyen tulkintansa tapahtuneesta. 
Koe-erän päätyttyä palkintotuomarin on kerrattava 
kaikki koetapahtumat ja tulkintansa niistä, mainitse-
matta kuitenkaan pisteitä ja palkintosijaa. Koiranohjaa-
ja merkitsee hyväksymisensä tapahtumien kuvauksesta 
nimikirjoituksellaan maastokorttiin.

Haulla tarkoitetaan koiran liikkumista maastossa 
pyrkimyksenään löytää riistalinnut. Koiran haku on 
kiitettävää silloin, kun se liikkuu tarkoituksenmu-
kaisesti, valtaosan koeajasta laukaten, hakulaajuuden 

ollessa 250 - 400 metriä ryhmän eteen ja sivuille. Koiran 
hakuun kuuluu yhteydenpito ohjaajaan keskimäärin 5 
- 15 minuutin välein. Liian harva yhteydenpito alentaa 
hakupisteitä.

Löytökyvyllä tarkoitetaan koiran kykyä löytää maas-
tossa olevat riistalinnut riippumatta siitä, ovatko ne 
maassa tai puussa. Jos koira kykenee löytämään kaikki 
koealueella tavatut riistalinnut, se saa korkeimman 
mahdollisen pistemäärän löytökyvystä.

Merkinnällä tarkoitetaan koiran kykyä haukkuessaan 
osoittaa sijoittumisellaan ja käyttäytymisellään linnun 
olinpaikka. Tulos käytännön metsästyksessä riippuu 
olennaisesti merkinnän tarkkuudesta.

Äänenannon (= koiran haukkuäänen) tarkoituksena 
on ilmoittaa metsästäjälle, että koira on löytänyt puussa 
olevan linnun ja estää lintua kuulemasta metsästäjän 
tulo haukulle. Kiitettävänä pidetään äänenantoa, kun se 
on sekä riittävän tiheää (yli 90 haukahdusta minuutissa) 
että myös kuuluvaa (kiitettävässä kuuluvuudessa hauk-
ku kantaa vähintään 250 metrin päähän) ja tasaista.

Pysyttämisellä tarkoitetaan koiran kykyä saada 
lintu pysymään haukulla. Käytännön metsästyksessä 
pysyttämisen merkitys on se, että koira saa linnun 
istumaan haukussa niin kauan, että metsästäjä ehtii 
haukulle. Kokeessa koira saa pysyttämisestä täydet 
pisteet silloin, kun sillä on ollut vähintään kolme 10 
minuuttia kestänyttä haukkua.

Ensihaukkujen saannilla löydöistä tarkoitetaan koi-
ran kykyä saada sekä maasta että puusta löytämistään 
linnuista ensihaukku eli miten tehokkaasti koira pystyy 
käyttämään koemaastossa tavattavat linnut hyväkseen.

Seuraamisella tarkoitetaan koiran nopeaa syöksyä 
maasta tai puusta lähtevän linnun perään tarkoituksena 
saada kyseisestä linnusta haukku tai uusintahaukku. 
Hyvä seuraaja syöksyy yleensä nopeasti ja tarmokkaasti 
sekä maasta että puusta karkottuvan linnun perään sekä 
etenee maastosta riippuen jopa useita satoja metrejä 
vauhdikkaasti. Hyvä seuraaja käyttää hajuaistin lisäksi 
tehokkaasti myös kuuloaistiaan.

Uusintahaukulla tarkoitetaan koiran saamaa uutta 
haukkua haukulta karkottuneesta, riittävän kauas 
lentäneestä linnusta tai parvesta.

Puustalöydöllä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa koira 
löytää linnun suoraan puusta ja saa siitä haukun. Uu-
sintahaukkua ei pidetä puustalöytönä. Puustalöytö voi 
tapahtua näön, kuulon tai hajuaistin avulla.

Lisäansiopisteitä annetaan työskentelyvarmuudesta 
ja erityisansioista, siis niistä, jotka tekevät koirasta 
hyvän linnunmetsästyskoiran. Työskentelyvarmuutta 
osoittavat esim. kaikkien mahdollisuuksien hyväk-
sikäyttö, hyvä haukulla pysyminen lähistöltä lähte-
vistä linnuista huolimatta, piittaamattomuus muista 
lintutyöskentelyn aikana kohdatuista eläimistä sekä 
kiitettävä työskentely haastavissa maasto- ja keliolo-
suhteissa. Erityisansioita ovat mm. poikkeuksellisen 
hyvä hajuaistin käyttö, aran linnun taitava haukussa 
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pysyttäminen, uusintahaukku erittäin kaukaa tai erit-
täin vaikean maastoesteen takana sekä vesistöjen tai 
hankalien maastoesteiden ylittäminen tai kiertäminen 
seuraamisen aikana.

Koiran lintutyöskentelyssä voi olla myös joitakin 
virheitä. Liikaherkkyydellä tarkoitetaan sitä, kun koira 
haukkuu ilman näkyvää syytä, haukahtelee maassa tai 
puussa olleiden lintujen hajuille ja jäljille tai haukkuu 
lentävää lintua. Liikaherkkyytenä käsitellään myös 
tyhjät haukut ja toistuvat väärin merkatut haukut ja 
koetta haittaava tulokseton kysely.

Koira voi keskeyttää tai jättää kokonaan saamansa 
lintuhaukun. Koiran keskeyttäessä hyväksytyn lintu-
haukun ja poistuessa hyväksytyn merkinnän alueelta 
(30 metriä) sitä rangaistaan virhepisteillä.

Muuta koetta häiritsevää työskentelyä ovat huono 
yhteydenpito, työskentelyhaluttomuus, tottelemat-
tomuus sekä lintupuun raapiminen ja pureminen 
eli aggressiivinen käytös haukussa.

Ei vaadita ihmesuorituksia
Koiran palkitseminen kokeissa ei edellytä siltä 

ihmesuorituksia. Koesäännöt on laadittu niin, että 
normaalissa metsästyskäytössä kunnostautunut 
koira pärjää myös kokeissa. Saavutettu koepalkinto 
on ainakin jonkinlainen tae, että koira on kelvollinen 
metsästyskoiraksi.

Koiran valmentaminen
kokeeseen

Koira oppii vain käytännön lintutyössä. Sen takia 
nuoren koiran kanssa on käytävä ahkerasti metsällä. Se 
ei suinkaan tarkoita, että koiralle olisi ammuttava pal-
jon lintuja. Oleellista on, että koira pääsee kosketukseen 
lintujen kanssa, oppii hakemaan, oppii seuraamaan 
lähtenyttä lintua, oppii merkitsemään haukulla olevan 
linnun oikein. Hyvä peruskunto ennen metsästys- ja 
koekauden alkua on tietysti edellytys onnistumiselle. 
Koiran kunnon on oltava niin hyvä, että se kestää 

useiden tuntien pituisen koe-erän ja metsästyksen.
Kokeisiin vietävän koiran tulee hyväksyä mukaan 

vieras henkilö. Ei ole harvinaista, että koira, jolla vain 
isäntä on aikaisemmin metsästänyt, katselee epäillen 
tuomaria, joka lähtee mukaan metsään. On sen takia 
hyvä, jos ennen kokeisiin menoa ottaa muutaman 
kerran jahtireissulle mukaan vieraan henkilön. Näin 
koira tottuu siihen, että ei aina olla isännän kanssa 
kahdestaan. Suomenpystykorva on edelleenkin luon-
teeltaan paljolti yhden miehen koira.

Kokeet ovat myös metsästystä, mutta ilman reppuun 
tulevaa saalista. Koko metsästys saakin uudenlaisen 
luonteen. Ammuttu saalis ei olekaan enää pääasia, vaan 
koiran hyvät suoritukset ja mahdollisimman korkeat 
pisteet. Varsinainen metsästys tähtää sen jälkeen enem-
män koiran harjoittamiseen tulevia kilpailuja varten. 
Nautinto tulee koiran hyvistä suorituksista eikä repun 
täyttymisestä.
”Koiriani minä kiitän paljosta. Ne ovat minua 
opettaneet. Me olemme yhdessä nauttineet. Ei 
läheskään aina suurista saaliista, mutta niin 
monta kertaa hienoista tuokioista lintujen parissa, 
riemukkaista haukuista, monta kertaa pelkästä 
yhdessä kulkemisesta.”
- Erkki Tuominen -

KÄYTETYT LÄHTEET: Linnunhaukkukokeen 
(LINT) säännöt ja ohjeet.
Erkki Tuominen: Pikinokka, pystykorva. Suomalaisen 
pystykorvametsästyksen opas. 
Erkki Tuominen: Linnunhaukkukoe - pystykorvan 
metsästystaidon mittari (artikkeli Metsästä jä-lehdessä).

Palkintosijaan oikeuttavat pisteet
Palkintosija   LINT 1         LINT 2 LINT 3
Pisteet           75               65 50

Kuva: Laura SeppäläKuva: Laura Seppälä
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