LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA
YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE
Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014.
Voimassa 17.2.2014 alkaen.

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI
1. PALKINTOTUOMARILLE ASETETUT VAATIMUKSET
Linnunhaukkukokeen palkintotuomariksi aikovan on:
- oltava perehtynyt ennen tuomarikoulutuksen aloittamista lintua haukkuvan koiran toimintaan maastossa.
- oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva.
- oltava riittävässä fyysisessä kunnossa kyseiseen tehtävään.
- omattava riittävä kuulo kyseiseen tehtävään. Huom! Lääkärin määräämän kuulolaiteen käyttö on sallittu
palkintotuomarille linnunhaukkukokeessa.
- oltava 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Palkintotuomarin on oltava Suomen Kennelliiton (myöhemmin Kennelliitto) tai Suomen Pystykorvajärjestön
tai Suomen Laikajärjestön henkilöjäsen.
2. PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS
2.1. PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUKSEN TARKOITUS
Koulutuksen tarkoitus on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia linnunhaukkukokeen palkintotuomareita.
2.2. PALKINTOTUOMAREIDEN PERUSKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN
Linnunhaukkukokeen palkintotuomareiden peruskursseja järjestävät kennelpiirit, rotujärjestöt sekä
kennelpiirin jäsenyhdistykset. Palkintotuomarikurssit anotaan kennelpiiriltä, jonka alueella kurssi pidetään.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton, kennelpiirin ja rotujärjestöjen julkaisuissa.
Peruskurssin johtajana toimii kennelpiirin linnunhaukkukokeen piirikouluttaja, palkintotuomarikouluttaja tai
kennelpiirin ko. tapahtumaan hyväksymä ylituomari. Kurssin johtajan on oltava linnunhaukkukokeen
ylituomari.
2.3. PALKINTOTUOMARIN PERUSKURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIN SISÄLTÖ
Ilmoittautumisen linnunhaukkukokeen palkintotuomarin peruskurssille tekee asiasta kiinnostunut itse.
Peruskurssille osallistujan velvollisuus on tutustua etukäteen kurssimateriaaliin. Kurssimateriaali on
saatavilla Suomen Pystykorvajärjestön nettisivuilla.
Linnunhaukkukokeen palkintotuomarin peruskurssiin sisältyy teoriakoulutus ja vähintään kaksi (2) maastossa
tapahtuvaa harjoitusarvostelua. Teoriakoulutus kestää yhden (1) päivän tai teoriakoulutus voidaan järjestää
myös kahtena (2) iltana.
Harjoitusarvostelut suoritetaan linnunhaukkukokeissa kahdelle (2) eri ylituomarille. Hyväksyttyyn harjoitusarvosteluun vaaditaan linnunhaukkutyöskentelyä. Korkeintaan yhden (1) harjoitusarvostelun voi tehdä omalle
koiralle sekä korkeintaan yhden (1) harjoitusarvostelun voi tehdä koko koekauden kestävässä kokeessa.
Harjoitusarvostelut on suoritettava kahden (2) peruskurssin jälkeisen koekauden aikana.
Peruskurssilla osallistujalle annetaan koulutustodistus, johon on merkitty hyväksytty teoriakoulutuksen
suorittaminen. Koulutustodistukseen merkitään myös hyväksytyt linnunhaukkukokeen harjoitusarvostelut
kokeen ylituomarin toimesta.
3. PALKINTOTUOMAREIDEN PÄTEVÖINTI
Koulutustodistus toimitetaan asuinpaikan kennelpiirille. Liitteeksi vaaditaan Kennelliiton tai rotujärjestön
todistettu henkilöjäsenyys (jäsennumero + maksutosite).
Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty linnunhaukkukokeen palkintotuomarioikeudet. Palkintotuomarikortin toimittaa palkintotuomarille asuinpaikan kennelpiiri.

4. PALKINTOTUOMARINA TOIMIMINEN
Säilyttääkseen linnunhaukkukokeen arvosteluoikeuden on palkintotuomarin täytettävä palkintotuomarille
asetetut vaatimukset (kohta 1.) sekä toimittava linnunhaukkukokeessa vähintään kerran (1) kahden (2)
vuoden aikana palkintotuomarina tai koiranohjaajana tai osallistuttava ylituomarin puhutteluun tai
osallistuttava ko. aikana jatko- tai täydennyskoulutukseen.
Palkintotuomarikorttiin tehdään merkintä (yksi riittää) koekausittaisin toiminnasta kokeen ylituomarin
tai koulutuksen pitäjän toimesta. Palkintotuomarikortista seurataan palkintotuomarin toimintaa ja
koulutusvelvoitetta.
Palkintotuomareiden arvosteluoikeuksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille.
Arvosteluoikeudeton palkintotuomari ei saa arvostella linnunhaukkukokeessa.
Koetoimikunta / vastaava koetoimitsija on velvollinen ilmoittamaan arvosteluoikeudettomasta
palkintotuomarista, arvosteluoikeuden myöntäneen kennelpiirin linnunhaukkukokeen piirikouluttajalle.
Kennelpiirin linnunhaukkukokeen piirikouluttajan on ilmoitettava oman kennelpiirinsä ylituomarista, jonka
palkintotuomarin arvosteluoikeus ei ole voimassa linnunhaukkukokeiden pääkouluttajille.
5. PALKINTOTUOMAREIDEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
Koulutuksien tarkoitus on pitää linnunhaukkukokeen palkintotuomarit sääntöjen ja arvosteluohjeiden
mukaisella tasolla sekä yhtenäistää linnunhaukkukokeiden arvostelua.
5.1. JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS
Linnunhaukkukokeen palkintotuomareiden jatkokoulutuksia järjestetään toiminta- tai koulutusvelvoitteen
takia arvosteluoikeutensa menettäneiden palkintotuomareiden arvosteluoikeuksien palauttamiseksi.
Linnunhaukkukokeen arvosteluoikeus palautuu arvosteluoikeuden menettäneelle palkintotuomarille
suoritetun linnunhaukkukokeen jatkokoulutuksen jälkeen. Jatkokoulutuksesta tehdään merkintä
palkintotuomarikorttiin.
Palkintotuomareiden jatkokoulutustilaisuudet ovat myös hyviä kertauskursseja arvosteluoikeudet
omaavallekin palkintotuomarille.
Linnunhaukkukokeiden sääntö- ja arvosteluohjeiden muutosten yhteydessä Suomen Pystykorvajärjestö
päättää mahdolliset palkintotuomareiden täydennyskoulutusvaatimukset ja niistä tiedotetaan rotujärjestöjen
ja kennelpiirien julkaisuissa. Täydennyskoulutukseen osallistumisesta tehdään aina merkintä palkintotuomarikorttiin.
Mikäli palkintotuomari ei osallistu vaadittuun täydennyskoulutukseen, niin häneltä poistuu linnunhaukkukokeen palkintotuomarin arvosteluoikeudet. Palkintotuomarin arvosteluoikeudet palautuvat suoritetun
jatkokoulutuksen jälkeen.
Mikäli palkintotuomariharjoittelijan koulutuksen aikana (ennen pätevöimistä) vaaditaan täydennyskoulutus,
on henkilön osallistuttava ko. koulutukseen.
5.2. JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Linnunhaukkukokeen palkintotuomareiden jatko- ja täydennyskoulutuskursseja järjestävät kennelpiirit,
rotujärjestöt sekä kennelpiirin jäsenyhdistykset. Kurssit anotaan kennelpiiriltä, jonka alueella kurssi
järjestetään.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton, kennelpiirin ja rotujärjestöjen julkaisuissa.
Kurssin johtajana toimii kennelpiirin linnunhaukkukokeen piirikouluttaja, palkintotuomarikouluttaja tai
kennelpiirin ko. tapahtumaan hyväksymä ylituomari. Kurssin johtajan on oltava linnunhaukkukokeen
ylituomari.

LINNUNHAUKKUKOKEEN YLITUOMARI
1. YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET
Linnunhaukkukokeen ylituomariksi aikovan on:
- oltava Kennelliiton sekä Suomen Pystykorvajärjestön tai Suomen Laikajärjestön henkilöjäsen.
- oltava pätevöity linnunhaukkukokeen koetoimitsija.
- oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on
ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen
kenneltoiminnassaan: ylituomarina, palkintotuomarina, kouluttajana, koiranohjaajana jne.
- oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.
- pystyttävä palkintotuomareiden ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.
Ylituomarilla on oltava linnunhaukkukokeen palkintotuomarikortti sekä voimassa oleva linnunhaukkukokeen
arvosteluoikeus.
2. YLITUOMARIKOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Ylituomarikoulutukseen hakeutuvan henkilön hyväksyy kennelpiiri, kennelpiirin omasta tai jonkun muun
Kennelliiton jäsenyhdistyksen esityksestä peruskurssille ne henkilöt, jotka täyttävät edellä mainitut sekä
rotujärjestön ennakkovalmennuksen lisävaatimukset.
Kennelpiiri toimittaa ylituomarikoulutukseen hyväksymilleen henkilöille Kennelliiton ylituomarihakemuskaavakkeen.
3. YLITUOMAREIDEN KOULUTUS
3.1. YLITUOMAREIDEN KOULUTUKSEN TARKOITUS
Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa päteviä ja vastuustaan tietoisia linnunhaukkukokeen ylituomareita.
3.2. YLITUOMARIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN
Ylituomareiden peruskursseja järjestävät kennelpiirit ja erikoistumiskoulutuksen Suomen Pystykorvajärjestö.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton, kennelpiirien ja rotujärjestöjen julkaisuissa.
3.3. UUSIEN YLITUOMAREIDEN KOULUTUS
Koulutus jakautuu neljään (4) vaiheeseen:
3.3.1. Rotujärjestön ennakkovalmennus
3.3.2. Ylituomareiden peruskurssi kennelpiirien toimesta
3.3.3. Erikoistumiskoulutus linnunhaukkukokeen ylituomariksi Suomen Pystykorvajärjestön toimesta
3.3.4. Ylituomarikokelaan harjoitusarvostelut
Ylituomarikokelas käyttää koulutuksen kaikissa vaiheissa Kennelliiton hyväksymää ylituomarihakemuskaavaketta todistuksena eri koulutusvaiheiden suorittamisesta.
3.3.1. ROTUJÄRJESTÖN ENNAKKOVALMENNUS
Ylituomariksi aikovalta vaaditaan vähintään alla lueteltu kokemus:
- Osallistunut kokeiden järjestelyihin vähintään kolme (3) kertaa, toimien niissä vähintään kerran (1)
koetoimikunnan puheenjohtajan tai vastaavan koetoimitsijan tehtävissä.
- Toiminut palkintotuomarina vähintään 20 kertaa vähintään viidellä (5) koekaudella.
- Osallistunut ohjaamallaan koiralla linnunhaukkukokeisiin.
3.3.2. YLITUOMAREIDEN PERUSKURSSI KENNELPIIRIEN TOIMESTA
Ylituomareiden peruskurssin järjestää kennelpiiri. Kursseista ilmoitetaan Kennelliiton ja kennelpiirien
julkaisuissa.
Peruskurssilla käydään läpi Kennelliiton hyväksymä Ylituomareiden peruskurssin koulutusmateriaali.
Kouluttajina peruskurssilla toimivat laajan kenneltietoisuuden omaavat ylituomarit yhdessä aluekouluttajien
kanssa.
Ylituomarin peruskurssin suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.
Ylituomarin peruskurssi on voimassa kaksi (2) kurssin jälkeistä täyttä kalenterivuotta, jona aikana
ylituomarikokelaan on hakeuduttava erikoistumiskoulutukseen.

3.3.3. ERIKOISTUMISKOULUTUS LINNUNHAUKKUKOKEEN YLITUOMARIKSI SUOMEN
PYSTYKORVAJÄRJESTÖN TOIMESTA
Suomen Pystykorvajärjestön LINT-pääkouluttajat valitsevat erikoistumiskurssille kokelaat linnunhaukkukokeen lisävaatimukset täyttäneistä ylituomarin peruskurssin hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.
Erikoistumiskoulutuksen aikana ylituomarikokelaan tulee omaksua sääntöjen ja arvosteluohjeiden mukainen
toimintatapa hoitaa tehtävänsä, jotta kokeen lopputulos on tasapuolinen ja oikea. Kouluttajina ylituomarin
erikoistumiskoulutuksessa toimivat Suomen Pystykorvajärjestön linnunhaukkukokeiden pääkouluttajat.
Linnunhaukkukokeen erikoistumiskoulutuksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita:
- koesääntöjen ja arvosteluohjeiden käyttö kokeessa
- ylituomarin toimintaohjeet
- koetoimitsijaohjeet
- koemuotoa koskevat yleiset säädökset
- koemuodon koeasiapaperit
- ongelmatilanteet ja niiden käsittely
- harjoitusesimerkkien läpikäynti
Kurssin päätteeksi on suoritettava hyväksytysti ylituomarin puhuttelu ja kirjallinen koe.
Erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen.
3.3.4. YLITUOMARIKOKELAAN HARJOITUSARVOSTELUT
Linnunhaukkukokeen ylituomarikokelaan on suoritettava vähintään kaksi (2) hyväksyttyä ylituomariharjoittelua kahden (2) kokeneen (yli 5 vuotta toimineen) ylituomarin vastaanottamana. Ylituomariharjoittelut
on suoritettava kahden (2) erikoistumiskurssin jälkeisen koekauden aikana.
Harjoitusarvostelun suorittamisesta tehdään merkintä ylituomarihakemuskaavakkeeseen harjoitusarvostelun
vastaanottaneen ylituomarin toimesta.
4. YLITUOMARIOIKEUKSIEN HAKEMINEN JA PÄTEVÖINTI
Ylituomarikokelas toimittaa harjoitusarvostelujen jälkeen ylituomarihakemuskaavakkeensa tarpeellisine
liitteineen rotujärjestön puoltoa varten linnunhaukkukokeiden pääkouluttajien puheenjohtajalle, joka
lähettää ylituomarihakemuskaavakkeen Kennelliitolle.
Kennelliitto pätevöi ylituomarit.
Ylituomari katsotaan pätevöidyksi, kun hän on saanut siitä tiedon Kennelliitolta.
5. YLITUOMARINA TOIMIMINEN
Säilyttääkseen linnunhaukkukokeen ylituomarin arvosteluoikeuden on ylituomarilla oltava
linnunhaukkukokeen palkintotuomarikortti ja voimassa oleva linnunhaukkukokeen arvosteluoikeus sekä
hänen on täytettävä linnunhaukkukokeen ylituomarin jatko- ja täydennyskoulutusvaatimukset.
6. YLITUOMAREIDEN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS
Linnunhaukkukokeen ylituomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka
toinen kerta kun koulutus järjestetään. Voimassa olevan käytännön mukaan ylituomarin on osallistuttava
jatkokoulutukseen neljän (4) vuoden välein täyttääkseen jatkokoulutusvelvoitteensa.
Mikäli ylituomari ei täytä jatkokoulutusvelvoitettaan, niin Suomen Pystykorvajärjestön LINT-pääkouluttajat
esittävät ylituomarin arvosteluoikeuden peruuttamista Kennelliitolle. Kun ylituomari osallistuu jatkokoulutukseen arvosteluoikeuden peruuttamisen jälkeen, niin Suomen Pystykorvajärjestön LINTpääkouluttajat esittävät Kennelliitolle arvosteluoikeuden palauttamista ko. ylituomarille.
Mikäli ylituomarin arvosteluoikeus on ollut peruutettuna yhtäjaksoisesti yli kahdeksan (8) vuotta, on
ylituomarin osallistuttava uudelleen ylituomarin erikoistumiskurssille ja suoritettava se hyväksytysti, jotta
hänen arvosteluoikeutensa esitetään palautettavaksi. Ylituomarin on ilmoittauduttava itse erikoistumiskurssille.
Linnunhaukkukokeiden sääntö- ja arvosteluohjeiden muutosten yhteydessä Suomen Pystykorvajärjestö
päättää mahdolliset ylituomareiden täydennyskoulutusvaatimukset ja niistä tiedotetaan ylituomareita
rotujärjestöjen ja kennelpiirien julkaisuissa.
Mikäli ylituomari ei osallistu vaadittuun täydennyskoulutukseen, niin Suomen Pystykorvajärjestön LINTpääkouluttajat esittävät ylituomarin arvosteluoikeuden peruuttamista Kennelliitolle. Suoritetun ylituomarin
jatkokoulutuksen jälkeen Suomen Pystykorvajärjestön LINT-pääkouluttajat esittävät Kennelliitolle arvosteluoikeuden palauttamista ko. ylituomarille.
Kennelpiirien on valvottava, että ylituomarin vaatimukset täyttyvät ennen kuin henkilölle annetaan uusia
ylituomaritehtäviä.

Kennelliiton kotisivuilla löytyy ajan tasalla oleva lista arvosteluoikeudet omaavista ylituomareista.
7. JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Ylituomareiden jatko- ja täydennyskoulutukset järjestää Suomen Pystykorvajärjestö.
Jatko- ja täydennyskoulutuksissa käsitellään lajikohtaisten asioiden lisäksi Kennelliiton yleiset kokeisiin ja
kilpailuihin liittyviin asioihin tulleet muutokset.
Jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta Kennelliiton tai
rotujärjestöjen julkaisussa.
8. YLITUOMARIOIKEUKSIEN POISTAMINEN, PERUUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
Kennelliitto voi poistaa ylituomarioikeudet tai peruuttaa arvosteluoikeudet henkilöltä, joka todetaan
tehtäväänsä epäpäteväksi ja joka ei enää täytä ylituomariksi aikovalle asetettuja yleisiä vaatimuksia
(kohta 1.).
Kennelliitto peruuttaa arvosteluoikeudet Suomen Pystykorvajärjestön LINT-pääkouluttajien esityksestä
henkilöltä, joka ei täytä jatko- tai täydennyskoulutus- tai toimintavaatimusvelvoitettaan.
Mikäli ylituomarille ollaan esittämässä kurinpidollisia toimenpiteitä, niin Kennelliitto voi peruuttaa arvosteluoikeudet asiankäsittelyn ajaksi.
Kennelliitto palauttaa arvosteluoikeudet pidättämisesityksen tekijän perustellusta esityksestä.
9. EMERITUS / EMERITA YLITUOMARI
Tehtävistään luopuva linnunhaukkukokeen ylituomari voidaan nimittää Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen
esityksestä emeritus /emerita ylituomariksi, kun henkilö pitkän ja ansiokkaan ylituomariuran jälkeen luopuu
ylituomaritehtävistään.
Ylituomari säilyttää kaikki muut oikeutensa paitsi arvosteluoikeuden. Arvonimen myöntää Kennelliiton
hallitus.

