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JACK RUSSEL TERRIERIN METSÄSTYSKOKEEN 

JÄRJESTÄMINEN 
 

TOIMITSIJAOHJEET 
1. toimitsijan tehtävä on kaksijakoinen: 

1.1. toimitsija hoitaa tarvittavan paperisodan 

1.2. toimii kokeessa tuomarin avustajana 

 

1.1. Toimitsijalle kuuluvia tehtäviä (jotka myös tuomari voi suorittaa) ovat: 

-ilmoittaa Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi Finland ry:n hallituksen 

metsästyskoevastaavalle 

 -koesuorituksen ajankohta 

 -tiedot koirasta ja sen omistajasta 

 -kuka toimii tuomarina 

-hankkii koepöytäkirjalomakkeen ja arvostelukortteja 

-varmistaa, että koepaikkoja on riittävästi, ja ottaa mahdollisuuksien mukaan selvää niiden 

asutustilanteesta 

-varmistaa että metsästyslupa alueelle on, ja että luolien sijainnit ovat selvillä 

-varmistaa kaivuluvan 

-hankkii mahdollisuuksien mukaan tietoa luolien rakenteesta ja aikaisemmasta metsästyksestä niissä 

-riistalajien ennalta määrittely mahdollisuuksien rajoissa 

-täyttää koepöytäkirjan ja jäljentää arvostelukortin pöytäkirjan liitteeksi. Koiranomistajalle 

jäljennetään oma kappale arvostelukortista. 

 

1.2. Toimii kokeen aikana tuomarin avustajana 

-huolehtii tarvittavien varusteiden mukana olosta 

-toimii tarvittaessa virallisena koiranohjaajana, ellei koiranomistajalla ei ole metsästyskorttia 

 

Koesuorituksen ja edellä mainittujen papereiden täytön jälkeen tuomari lähettää ne viikon kuluessa 

Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi Finland ry:n metsästyskoevastaavalle. 

 

 

 

JRTCGB – SF ry:n METSÄSTYSKOEVASTAAVA 

-pitää yllä rekisteriä metsästyskoetuloksista ja arkistoi alkuperäiskappaleet 

-toimittaa hallitukselle yhteenvedon kokeissa käyneistä koirista ja tuloksista vuosittain tai 

pyynnöstä useammin 

-toimittaa arvostelukortteja ja pöytäkirjoja pyynnöstä tuomareille/toimitsijoille 

-luovuttaa pyynnöstä tietoja koetuloksista. 
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JACK RUSSELL TERRIEREIDEN METSÄSTYSKOKEEN 

SÄÄNNÖT 
 

Voimassa 1.3.2003 alkaen Jack Russell Terrier  Club of Great Britain – Suomi Finland yhdistyksen 

yleisen kokouksen päätöksellä 

 

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. 

 

Mikäli kokeen aikana ei löydy riistaa koira ei saa hyväksyttyä loppuarvostelua. 

 

Koetulokset ovat julkisia ja pyynnöstä nähtävissä. 

 

2. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Koira osallistuu kokeeseen aina omistajansa omalla vastuulla.  

 

Metsästyskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen vastaanottamiseen ja arvostelemiseen  

oikeutetulle Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi Finland ry:n 

metsästyskoetuomarille.  

 

Kokeeseen pääsemisen edellytyksenä on koiran kuuluminen Jack Russell Terrier Club of Great 

Britain – Suomi Finland ry: rekisteriin. 

 

Koiranomistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan ja tuomari lähettää kokeen 

loppuarvostelun yhdistyksen metsästyskoetulosrekisterin pitäjälle. 

 

Koiran on koehetkellä oltava vähintään 18 kuukauden ikäinen. 

 

Kokeeseen ei saa osallistua narttu 30 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen synnytyksen, tarttuvaa tautia 

sairastava koira, tai koira jolla on kokeen suoritusta haittaava vamma, eikä tuomarin tai hänen 

perheenjäsenensä koira. Tuomari pidättäytyköön hyvän kennelhengen mukaisesti ottamasta koiraa 

arvosteltavakseen, jos hän on koiran kasvattaja tai sen vanhempien omistaja. 

 

Arvosteltavan koiran rokotusten on oltava yleisten rokotusmääräysten mukaisesti voimassa. 

Tuomarin on aina tarkastettava rokotustodistukset. 

 

Metsästyskoe voidaan järjestää ajalla 1.8. – 30.4. 

 

3. VALITUKSET 
Kokeen aikana koiranohjaajan ja tuomarin välille mahdollisesti syntyvät erimielisyydet  on 

pyrittävä heti ratkaisemaan siten, että koiranohjaaja saa tietoonsa sen sääntöjen kohdan, jota tuomari 

pitää ratkaisunsa perusteena ja miten hän on tulkinnut koiran käyttäytymistä. Koiranohjaaja, joka 

selvityksen saatuaan katsoo koiran etuja loukatun on oikeutettu tekemään kirjallisen valituksen 

JRTCGB – SF ry:n hallitukselle 8 vrk:n kuluessa koepäivästä. Valitusmaksu , joka on kulloisenkin 

vuoden jäsenmaksun suuruinen, maksetaan takaisin jos hallitus hyväksyy valituksen. Tosite 
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valitusmaksun maksamisesta on seurattava valituksen mukana.  Ennen päätöksen tekoa pyytää 

hallitus koetuomarilta selvityksen tapahtumista. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. 

 

4. KOIRAN OHJAAJA 
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. 

 

Tuomari voi sulkea koiran kokeesta, jos koiran ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai on muuten 

sopimaton toimimaan koiran ohjaajana (on esim. alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen 

alainen ). 

 

5. KOKEEN SUORITTAMINEN 
Hyväksyttyjä koepaikkoja ovat : -maaluola 

   -kallioluola 

   -rakennuksen alusta  (tuomarin päätöksen mukaan) 

 

Suorituspaikan on sijaittava alueella, jonne on koetta varten saatu metsästysoikeuden haltijalta lupa. 

 

6. RIISTAELÄIN 
Hyväksyttyjä riistaeläimiä kokeessa 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 kyseessä 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/suljettiin, tai riistaa ei löytynyt. 
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TUOMARIOHJESÄÄNTÖ 
 

2. TUOMARIN PÄTEVYYS 
Metsästyskokeen vastaanottamiseen oikeuttavan pätevyyden myöntää Jack Russell Terrier Club of 

Great Britain – Suomi Finland ry:n hallitus. Pätevyyden voi saada henkilö, joka: 

 -on suorittanut metsästäjätutkinnon, tai on suorittanut riistanhoitomaksun ko. vuodelta 

-on Jack Russell Terrier Club of Great Britain – Suomi Finland ry:n jäsen  

-on elämäntavoiltaan ja käytökseltään tehtävään soveltuva 

-omaa riittävästi kokemusta luolametsästyksessä  

-on selvillä metsästyslain   määräyksistä 

 -tuntee Jack Russell terrierille tyypilliset työskentelytavat 

 -osallistuu säännöllisesti vuosittain järjestettäviin tuomareiden neuvottelutilaisuuksiin. 

 

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 riistan hajua, 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 käyttämiä 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 välttäen vaikeapääsyisiä paikkoja 

-riistan löytymiseen kuluu suhteettoman pitkä aika olosuhteet huomioon ottaen (vaikeasti 

liikuttavassa luolassa ei ajankäyttöä saa 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 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. 
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Koira työskentelee tehokkaasti, jos 

-se haukkuu riistan lähituntumassa tiiviisti painostaen 

-se kestää esim. mäyrän pelotushyökkäyksiä pysyen tiiviissä kontaktissa riistaan 

-se karkottaa riistaeläimen ulos luolasta 

-se pysäyttää 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 luolasta 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 siten, että riistan saaliiksi saamiseen ei ole mitään 

mahdollisuutta, vaan koira pelkästään ilmaisee riistaa olevan luolassa 

 

2.4. KESTÄVYYS 

Koiran kestävyyden arvostelussa älköön otettako huomioon koiran fyysisen kunnon vaikutusta 

suoritukseen. Luolakoiran kunnosta on aina huolehdittava niin, että koira suoriutuu rasittavasta, 

usein tunteja kestävästä työskentelystä. Olosuhteiden vaikutus otettakoon huomioon arvostelussa. 

Jos koira joutuu esim. kaivamaan paljon, on sen väsyminen ymmärrettävämpää verrattuna 

haukkuen tapahtuvaan työskentelyyn. 

 

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 tuomarikorttiin. 

 

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 
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-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. 

 

Arvosanaa huono joudutaan käyttämään, 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 osin 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 yhteistyökyvyn 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. 

 

Koiran yhteistyökyvyn katsotaan olevan keskinkertaista, jos: 

-koira ulostulokäskyn saatuaan viivyttelee, mutta tulee kuitenkin kohtuullisen määrän käskyjä 

saatuaan 

-koirassa nähdään merkkejä taipumuksesta tuoda riista ulos, vaikka sen taidot eivät vielä riitäkään 

onnistuneeseen suoritukseen.  

Selvästi todettu ulostuontiyritys on merkittävä 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 oikeudenmukainen tuomarin on varmistauduttava siitä, että koiran viipyminen 

luolassa ei johdu vaikeuksista liikkua luolassa. 

 

2.7. KOIRAN YLEINEN KÄYTTÄYTYMINEN 

Luolakoiraa metsästykseen käytettäessä sitä joudutaan usein rasittamaan odottamisella autossa tai 

kuljetuslaatikossa. Sen sopeutuminen oleskeluun muiden koirien kanssa ei saa kohtuuttomasti 

vaikeutua koiran liiasta hyökkäävyydestä. Luolakoira ei myöskään saa osoittaa ihmisvihaisuutta. 

Tuomarin on arvosteltava koiran käyttäytyminen koko siltä ajalta, minkä hän on koiraa koepäivänä 

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 aggressiivisuus. 
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Huonoa käytöstä koira osoittaa: 

-jatkuvalla tarpeettomalla äänen pidolla, käymällä kiinni muihin koiriin tilaisuuden tullen, 

ärisemällä ihmisille ja esim. repimällä auton sisustuksia. 

 

ARVOSTELUKORTTI / KOEPÖYTÄKIRJA 

Tuomari arvostelee kohdat 2.1 – 2.7 erilliselle arvostelukortille / koepöytäkirjaan. 

Loppuarvostelu   -Hyväksytty 

   -Hylätty 

   -Luopui /suljettiin kokeesta (lyhyt selvitys) 

   -Riistaa ei löytynyt 

 

 

Koira ei saa loppuarvostelussa hyväksyttyä tulosta, jos se on saanut arvosanan huono kohdassa 2.1. 

metsästysinto, 2.2. haku, 2.3. tehokkuus, tai 2.4. kestävyys. Tuomari merkitsee suorituksen 

päätapahtumat kohtaan tuomarikertomus. Arvosanan huono perustelut on aina mainittava. 

 

 
 


