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3. OSALLISTUMISOIKEUDET JA RAJOITUKSET

3.1 Oikeudet

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin 
merkityillä puhdasrotuisilla pienoismäyräkoirilla, jotka ovat vähintään 9 kk:n 
ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja 
tunnistusmerkittyjä. (Liite).  
Kokeeseen osallistuvalta ei vaadita näyttelytulosta, esim. kivesvikainen uros saa 
osallistua testiin. 
Kiimassa olevat nartut saavat osallistua kokeeseen viimeisenä, muiden koirien 
suoritusten jälkeen. Ne eivät saa liikkua koealueella tai sen läheisyydessä ennen 
omaa kokeiluvuoroaan.
Koira, joka on saavuttanut hyväksytyn tuloksen, ei saa enää osallistua 
pienoismäyräkoirien  käyttötaipumuskokeisiin. 

3.2 Rajoitukset  
Testiin ei saa osallistua 
- sairas koira, 

- narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen  
- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidopingmääräyksiä (Liite) 
- aggressiivisesti käyttäytyvä koira tai 
- vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen (1070/2000) vastaisesti suoritettu eläimen 
ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (Liite).
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3.2 Rajoitukset

Testiin ei saa osallistua

- sairas koira,

- kiimainen narttu lukuun ottamatta arvokilpailuja,

- narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä ja alle 42 vrk synnytyksen jälkeen

- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidopingmääräyksiä (Liite )

- aggressiivisesti käyttäytyvä koira tai

- vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen
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11. KOKEEN SUORITTAMINEN

11.4 Laukauksensieto

Laukauksensieto testataan 6 mm tai 9 mm starttipistoolilla kun koira jäljestää. 

11. KOKEEN SUORITTAMINEN

11.4 Laukauksensieto

Laukauksensieto testataan starttipistoolilla kun koira jäljestää. 

A. KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE

Viimeinen kappale:

Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru ja panta/valjaat 
kokeen jäljestämisosuutta varten. Jos tuomarilla ei ole mikrosirunlukijaa koiran 
tunnistusta varten, tulee tuomarin ja ohjaajan sopia, kuka hankkii
tunnistuslaitteen koepaikalle. Jos ohjaaja haluaa koesuorituksen tehtävän 
jäniseläimellä eikä ylituomarilla ole jäniseläimiä käytössään, on ohjaajan 
tehtävä hankkia lopetettu jäniseläin koetta varten. Jäniseläimen tulee olla ehjä 
sekä kokonainen.

A. KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE

Viimeinen kappale:

Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru ja panta/valjaat 
kokeen jäljestämisosuutta varten. Jos tuomarilla ei ole mikrosirunlukijaa koiran 
tunnistusta varten, tulee tuomarin ja ohjaajan sopia, kuka hankkii
tunnistuslaitteen koepaikalle. Jos ohjaaja haluaa koesuorituksen tehtävän 
jäniseläimellä eikä ylituomarilla ole jäniseläimiä käytössään, on ohjaajan 
tehtävä hankkia lopetettu jäniseläin koetta varten. 
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C. KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

Käyttötaipumuskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen 
vastaanottamiseen ja arvostelemiseen oikeutetulle (rotujärjestön suostumus / 
Kennelliiton pätevöinti) käyttötaipumuskokeen ylituomarille. Koiran omistaja 
sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan. Tuomari lähettää kokeen 
loppuarvostelun Kennelliitolle ja rotujärjestölle sen kennelpiirin kautta, jonka 
alueella koe on järjestetty.
Kokeen järjestämisestä vastaa koemuodon ylituomari tai Suomen
Mäyräkoiraliiton jäsenyhdistys. Jatkossa molemmista käytetään yhteistä 
nimitystä ”Järjestäjä”.  Jos useampia koiria osallistuu samaan koetilaisuuteen, 
voi järjestäjä tarvittaessa kutsua avustajia kokeen järjestämiseen. Ohjeena 
pidetään, että yksi tuomari arvostelee enintään kahdeksan koiraa päivässä.  
Ylituomari hyväksyy koemaastot ja vastaa siitä, että ne täyttävät sääntöjen 
vaatimukset. Ylituomari vastaa jälkien tekemisestä ja kolon asettamisesta 
paikalleen jälkien päähän.
Järjestäjä hankkii tarvittavat luvat maanomistajalta ja metsästysoikeuden 
haltijalta.
Järjestäjä hankkii tarpeellisen määrän koirakohtaisia koepöytäkirjoja ja 
Kennelliiton koepöytäkirjoja (ATK 3 ja 4).
Järjestäjä vastaa siitä, että riittävä määrä hirvieläinten sorkkia on saatavilla.
Huomioitava on, että samaa riistaa käytetään vain niin kauan kuin riista on 
ensiluokkaisessa kunnossa.
Järjestäjän on varattava kolo, starttipistooli ja riittävä määrä panoksia. 
Tunnistuslaitteen hankinnasta järjestäjä sopii ohjaajan kanssa.
Koirakohtaisesta arvostelusta annetaan yksi kappale koiranomistajalle.

C. KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

Käyttötaipumuskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen 
vastaanottamiseen ja arvostelemiseen oikeutetulle (rotujärjestön suostumus / 
Kennelliiton pätevöinti) käyttötaipumuskokeen ylituomarille. Koiran omistaja 
sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan. Tuomari lähettää kokeen 
loppuarvostelun Kennelliitolle ja rotujärjestölle sen kennelpiirin kautta, jonka 
alueella koe on järjestetty.
Kokeen järjestämisestä vastaa koemuodon ylituomari. Jos useampia koiria 
osallistuu samaan koetilaisuuteen, voi ylituomari tarvittaessa kutsua avustajia 
kokeen järjestämiseen. Ohjeena pidetään, että yksi tuomari arvostelee enintään 
kahdeksan koiraa päivässä.
Ylituomari valitsee koemaastot ja vastaa siitä, että ne täyttävät sääntöjen 
vaatimukset. Ylituomari huolehtii jälkien tekemisestä ja kolon asettamisesta 
paikalleen jälkien päähän.
Ylituomari hankkii tarvittavat luvat maanomistajalta ja metsästysoikeuden 
haltijalta.
Ylituomari hankkii tarpeellisen määrän koirakohtaisia koepöytäkirjoja ja 
Kennelliiton koepöytäkirjoja (ATK 3 ja 4).
Ylituomari vastaa siitä, että riittävä määrä hirvieläinten sorkkia on saatavilla.
Huomioitava on, että samaa riistaa käytetään vain niin kauan kuin riista on 
ensiluokkaisessa kunnossa.
Järjestäjän on varattava kolo, starttipistooli ja riittävä määrä panoksia. 
Tunnistuslaitteen hankinnasta ylituomari sopii ohjaajan kanssa.
Koirakohtaisesta arvostelusta annetaan yksi kappale koepaikalla 
koiranomistajille.
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D. ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ KOKEEN SUORITUKSESTA

Laukauksensieto
Järjestäjän on varattava 6 mm tai 9 mm starttipistooli ja riittävä määrä 
panoksia.

Riista
Sallittuja riistalajeja ovat sääntöjen mukaan lopetettu jäniseläin sekä 
hirvieläimen sorkka. Mikäli käytetään pakastettua riistaa, sen on oltava 
tuoreena pakastettu ja ehdottomasti täysin sulanut. Riistan on vastattava
näöltään, hajultaan ja muutoinkin vastatapettua riistaa. Kukin ylituomari vastaa 
siitä, että käytettävät riistat vastaavat säännöissä ja toimintaohjeissa annettuja 
vaatimuksia. Ylituomareilla tulee olla käytössään hirvieläimen sorkkia testiä 
varten. Jos ohjaaja haluaa, että kokeessa käytetään jäniseläintä, sen  
ensisijainen hankintavelvollisuus on ohjaajalla itsellään. Riistan tulee olla 
sellainen, että se kohtuudella mahtuu koloon ja koira kykenee tuomaan riistan 
ulos. Hirvieläinten sorkissa on pituus katsottava niin, että se liikkuu helposti 
putken sisällä. Jäniseläimen on oltava kokonainen. 
Riista jätetään kolon puoleen väliin ja riistaan tulee kiinnittää kaksi vähintään 6 
metrin pituista narua, jotta se on vedettävissä ulos kummasta tahansa putken 
päästä. Koiranohjaaja saa valita käytetäänkö riistassa narua. Tällöin koiran 
taistelutahtoa ei kolossa voida todentaa, mikäli koira jää esimerkiksi syömään 
riistaa. 

D. ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ KOKEEN SUORITUKSESTA

Laukauksensieto
Järjestäjän on varattava 6 mm starttipistooli ja riittävä määrä panoksia.

Riista
Sallittuja riistalajeja ovat sääntöjen mukaan lopetettu jäniseläin sekä 
hirvieläimen sorkka. Mikäli käytetään pakastettua riistaa, sen on oltava 
tuoreena pakastettu ja ehdottomasti täysin sulanut. Riistan on vastattava
näöltään, hajultaan ja muutoinkin vastatapettua riistaa. Kukin ylituomari vastaa 
siitä, että käytettävät riistat vastaavat säännöissä ja toimintaohjeissa annettuja 
vaatimuksia. Ylituomareilla tulee olla käytössään hirvieläimen sorkkia testiä 
varten. Jos ohjaaja haluaa, että kokeessa käytetään jäniseläintä, sen ensisijainen
hankintavelvollisuus on ohjaajalla itsellään. Riistan tulee olla sellainen, että se 
kohtuudella mahtuu koloon ja koira kykenee tuomaan riistan ulos.
Riista jätetään kolon puoleen väliin ja riistaan tulee kiinnittää kaksi vähintään 6 
metrin pituista narua, jotta se on vedettävissä ulos kummasta tahansa putken 
päästä.
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KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET
2.1 Etsintä
Koiraa ei päästetä irti jäljen aikana. Narun voi irrottaa hetkeksi tuomarin 
luvalla.
Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko jäljen ajan. Alussa tuomari 
osoittaa koiran ohjaajalle jäljen alkukohdan. Jäljen alussa on 10 metrin 
ohjausalue, jonka aikana ohjaaja osoittaa koiralle tehtävän. Koiran on 
aloitettava jäljestäminen 3 minuutin kuluessa. Ohjausalueen loputtua ohjaajan 
tulee antaa koiran työskennellä vapaasti. Jos koira poistuu jäljeltä, koira saa 
etsiä kadottamaansa jälkeä enintään 3 minuuttia. Koiralla katsotaan olevan 
hukka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta halua palata sille takaisin ja tuomari 
toteaa, ettei koira pysty ottamaan jälkeä uudelleen. Yhden hukan jälkeen 
jälkiosuus on hylätty.
Jäljen aikana koiraa saa kehottaa kohtuullisesti, jatkuva kehottaminen vaikuttaa 
arvosteluun tai voi jopa johtaa hukan antamiseen. 

Etsintäosuuden maksimiaika on 15 minuuttia. Jos maksimiaika ylittyy, on 
etsintäosuus hylätty.  Myös yksi (1) tuomarin antama hukka, jatkuva runsas 
kehottaminen, puurtava, epävarma tai epäitsenäinen työskentely aiheuttavat 
etsintäosuuden hylkäämisen. Suoritus katsotaan hyväksytyksi, kun koira 
suoriutuu jäljestä hukatta. 
Vaikka etsintäosuus olisi hylätty, koe jatkuu koiran kolotyöskentelyn 
testaamisella. Tuolloin lähestytään koloa tuomarin ohjeen mukaan. 

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET
2.1 Etsintä
Koiraa ei päästetä irti jäljen aikana. Narun voi irrottaa hetkeksi tuomarin 
luvalla.
Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko jäljen ajan. Alussa tuomari 
osoittaa koiran ohjaajalle jäljen alkukohdan. Jäljen alussa on 10 metrin 
ohjausalue, jonka aikana ohjaaja osoittaa koiralle tehtävän. Koiran on
aloitettava jäljestäminen 3 minuutin kuluessa. Ohjausalueen loputtua ohjaajan 
tulee antaa koiran työskennellä vapaasti. Jos koira poistuu jäljeltä, koira saa 
etsiä kadottamaansa jälkeä enintään 3 minuuttia. Koiralla katsotaan
olevan hukka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta halua palata sille takaisin ja 
tuomari toteaa, ettei koira pysty ottamaan jälkeä uudelleen. 
Jäljen aikana koiraa saa kehottaa kohtuullisesti, jatkuva kehottaminen vaikuttaa
arvosteluun tai voi jopa johtaa hukan antamiseen.

Etsintäosuuden maksimiaika on 20 minuuttia. Jos maksimiaika ylittyy, on 
etsintäosuus hylätty. Myös kaksi tuomarin antamaa hukkaa, jatkuva runsas 
kehottaminen, puurtava, epävarma tai epäitsenäinen työskentely
aiheuttavat etsintäosuuden hylkäämisen. Erinomainen suoritus kestää noin 5 
minuuttia, on itsenäinen ja tapahtuu ilman kehotuksia tai vähin kehotuksin. 
Suoritus katsotaan hyväksi, kun koira suoriutuu jäljestä saatuaan yhden hukan 
tai jälki on läpäisty lievän puurtamisen ja/tai runsaiden kehotuksien avulla.
Vaikka etsintäosuus olisi hylätty, koe jatkuu koiran kolotyöskentelyn 
testaamisella. Tuolloin lähestytään koloa tuomarin ohjeen mukaan.
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KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET

2.2 Laukauksensieto
Tuomari laukaisee yhden laukauksen 6 mm tai 9 mm starttipistoolilla jäljen 
aikana. Laukauksensieto tapahtuu tuomarin määrittämällä osuudella. Tuomari 
pysäyttää koiranohjaajan ja koiran. Kävelee noin 15 metriä koirakon eteen ja 
laukaisee. Odottaa noin 15 sekuntia tarkkaillen koiran käytöstä. Palaa koirakon 
taakse ja antaa luvan jatkaa jälkiosuutta.

Laukauksensieto on hyväksytty, kun koira jatkaa jälkeä laukauksensietotestin 
jälkeen. Laukauksensieto on hylätty, jos koiran työskentely ei jatku 3 minuutin 
kuluessa.

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET

2.2 Laukauksensieto
Tuomari laukaisee yhden laukauksen 6 mm starttipistoolilla ennen kulmaa. 
Tuomari laukaisee aseen 5-10 metrin päästä koiraan nähden takana sivulla ja 
pistooli on suunnattu koirasta/ohjaajasta pois päin.

Laukauksensieto on hyväksytty, kun koira jatkaa jälkeä laukauksensietotestin 
jälkeen. Laukauksensieto on hylätty, jos koiran työskentely ei jatku 3 minuutin 
kuluessa.
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KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET
2.3 Kolotyöskentely

Koiran tulee joko vetää riista ulos kolosta tai taistella vastaan tuomarin 

vetäessä riistan ulos. Mikäli riistassa ei ohjaajan valinnan mukaan ole narua, 

taistelutahtoa ei kolossa voida todentaa, mikäli koira jää esimerkiksi syömään 

riistaa.

……. Jos koira on vain tiiviisti riistan luona paikoillaan, tuomari vetää varovasti 

riistaa ulos, mikäli riistassa on narut. Tiivis seuraaminen tai laimea 

kiinniottaminen ei riitä osuuden hyväksymiseen. Mikäli koira jää riistan luokse 

tuomatta sitä ulos, on suoritus sallitussa ajassa hylätty. Maksimiaika 

kolotyöskentelyyn on 10 minuuttia. 

Kirjallisessa arvostelussa tulee mainita koiran työskentelytapa. Suoritus on 

hylätty, jos koira ei mene putkeen, ei vedä riistaa ulos/taistele vastaan tai jää 

riistan luokse tuomatta sitä ulos.

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

2 ARVOSTELUN PERUSTEET
2.3 Kolotyöskentely
Koiran tulee joko vetää riista ulos kolosta tai taistella vastaan tuomarin 
vetäessä riistan ulos.
Koiran saavuttua kololle ohjaaja poistaa tarvittaessa jäljestämisvälineet. Koiraa 
saa kehottaa ja kannustaa menemään koloon, mutta koiraa ei saa työntää 
koloon. Koiralla on 5 minuuttia aikaa mennä koloon. Koloon meno on riittävä, 
kun koira kokonaisuudessaan on kolon sisäpuolella. Jos koira ei mene koloon, 
on suoritus hylätty. Koiran löydettyä riistan odotetaan enintään 2-3 minuuttia 
tuomarin harkinnan mukaan, alkaako koira vetää riistaa ulos. Jos koira on vain 
tiiviisti riistan luona paikoillaan, tuomari vetää varovasti riistaa ulos. Tuolloin
koiran tulee taistella vastaan tarrautumalla riistaan kiinni. Tiivis seuraaminen 
tai laimea kiinniottaminen ei riitä osuuden hyväksymiseen. Maksimiaika 
kolotyöskentelyyn on 10 minuuttia.

Kirjallisessa arvostelussa tulee mainita koiran työskentelytapa. Kolotyöskentely 
on erinomainen, jos koloon menoon tarvitaan enintään lyhyt kehotus ja koira 
tuo riistan ulos. Suoritus on hyvä, jos koira taistelee riistan ulosvedossa. 
Runsaat kehotukset kololla oikeuttavat enintään hyvään suoritukseen. Suoritus 
on hylätty, jos koira ei mene putkeen tai ei vedä riistaa ulos / taistele vastaan.
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KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

4. KOIRAKOHTAINEN PÖYTÄKIRJA
Tuomari arvostelee kohdat 2.1 - 2.4 erilliseen koirakohtaiseen pöytäkirjaan, 
antaen loppuarvostelun ( hyväksytty / hylätty / ohjaaja keskeytti / suljettu) 

oman harkintansa mukaan.

Tuomari merkitsee suorituksen päätapahtumat kohtaan Koeselostus. Muulle 
arvosanalle kuin hyvä, perustelut on aina mainittava.

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN 
TUOMARIOHJE

4 KOIRAKOHTAINEN PÖYTÄKIRJA
Tuomari arvostelee kohdat 2.1 - 2.4 erilliseen koirakohtaiseen pöytäkirjaan, 
antaen loppuarvostelun (hyväksytty / hylätty / ohjaaja luopui / suljettu) oman 
harkintansa mukaan. 

Tuomari merkitsee suorituksen päätapahtumat kohtaan Koeselostus. Muulle 
arvosanalle kuin hyvä perustelut on aina mainittava.


