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Ilmoittautuminen vuoden 2018 puukonvalmistuksen 
suomenmestaruuskilpailuun 
 
Vuoden 2018 puukonvalmistuksen suomenmestaruuskilpailuun tarkoitetut puukot on lähetettävä 
13.4.2018 (postileimapäivä) mennessä osoitteeseen Eero Kovanen, Haukkakuja 2, 21250 Masku, 
puh. 0408339262. Ilmoittautumismaksu on 15€/puukko, joka tulee suorittaa Suomen Puukkoseura 
ry:n tilille FI24 1056 3000 0325 59 ennen puukkojen lähettämistä. Nuorten sarjassa ei peritä 
ilmoittautumismaksua. Ilmoittautumiseen käytetään, mikäli mahdollista, Suomen Puukkoseura Ry:n 
kotisivuilta löytyvää lomaketta. Lomake löytyy kotisivujen valikosta: Tiedotteet -> dokumentteja. 
 

Vuoden 2018 puukonvalmistuksen 
suomenmestaruuskilpailun sarjat  
 
NUORTEN SARJA ALLE 18 V 
 
Puukolla tulee olla käyttötarkoitus ja sillä tulee olla tuppi. Terän tulee olla kilpailijan itsensä tekemä 
ja terän tulee olla vuolukelpoinen. Nuori voi halutessaan osallistua myös muihin sarjoihin niiden 
ehdoilla. 
Terä: Terämateriaali on vapaasti valittavissa, terässä tulee olla tekijän leima, logo tai signeeraus. 
Kahva: Materiaalivalinta vapaa 
Helat: Mikäli käytetään, niin materiaalivalinta on vapaa. 
Tuppi: Materiaalina nahka, puu, luu, tuohi. Nahka ja tuohitupessa tulee olla umpilesta. Lestaa ei 
tarvita jos käytetään kovaa raakareunanahkaa.  
 
Voittaja saa kultamitalin ja kunniakirjan lisäksi 400€ rahapalkinnon. 2. ja 3. sijalle sijoittuneille 
jaetaan mitali, kunniakirja sekä stipendi puukkoseuran stipendirahastosta. 
 
KÄYTTÖPUUKKO 
 
Tähän sarjaan hyväksytään sekä helalliset että helattomat puukot. Puukkoa tulee olla mahdollista 
käyttää monipuolisesti tavallisimmissa puukon käyttötarkoituksissa. Puukon monipuolisuutta tulee 
tukea sen mitoitus, muotoilu, viimeistely sekä materiaalivalinnat. Puukolla tulee olla vyöllä 
kannettava, lukitseva tuppi. Puukon arvostelussa tullaan kiinnittämään erityishuomiota terävyyteen 
sekä vuoluun. 
 
Terä: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa. Terän tulee olla kilpailutyön tekijän itsensä tekemä 
ja se pitää olla merkitty tekijän logolla, leimalla tai signeerauksella. 
Kahva: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa.  
Helat: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa. 
Tuppi: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa. Kovissa tuppimateriaaleissa (mukaan lukien 
raakareunanahka) ei vaadita umpilestan käyttämistä. 
 
Voittaja saa kultamitalin ja kunniakirjan lisäksi 400€ rahapalkinnon. 2. ja 3. sijalle sijoittuneille 
jaetaan mitali sekä kunniakirja. 
 
KOKEMÄENPUUKKO 
 
Tähän sarjaan hyväksytään Kokemäen puukot kaikkine tunnettuine variaatioineen. Puukkon tulee 
olla  mahdollisimman pitkälle esikuvansa mukaisia kaikilta osiltaan. Arvostelussa tullaan 
kiinnittämään huomiota puukon käytännöllisyyteen, esikuvanmukaisuuteen ja muotoilulliseen 
tasapainoon. Puukot tullaan testaamaan vuolutestillä. 
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Terä: Materiaali esikuvien mukainen. Terän tulee olla kilpailutyön tekijän itsensä tekemä ja se 
pitää olla merkitty tekijän logolla, leimalla tai signeerauksella. 
Kahva: Esikuvan mukaan. 
Tuppi: Esikuvan mukaan. 
 
Voittaja saa kultamitalin ja kunniakirjan lisäksi 400€ rahapalkinnon. 2. ja 3. sijalle sijoittuneille 
jaetaan mitali sekä kunniakirja. 
 
KÄÄNTÖVEITSI 
 
Tässä sarjassa kilpaillaan kääntöveitsillä joissa on käytetty joko backlock, framelock tai linerlock 
lukitusmekanismia. Muilta osin toteutustapa on vapaa. 
 
Terä: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa. Terän tulee olla kilpailutyön tekijän itsensä tekemä 
ja merkitty tekijän logolla, leimalla tai signeerauksella. 
Kahvan osat: Materiaalit ja toteutukset tekijän vapaasti valittavissa.  
Kuljetuskotelo: Ei pakollinen. 
 
Voittaja saa kultamitalin ja kunniakirjan lisäksi 400€ rahapalkinnon. 2. ja 3. sijalle sijoittuneille 
jaetaan mitali sekä kunniakirja. 
 
KAKSINEUVOINEN PUUKKO 
 
Puukon ja tupen tulee muistuttaa muodoiltaan, materiaaleiltaan, koristeluiltaan, viimeistelyltään ja 
rakenteeltaan selkeästi tunnistettavaa historiallista esikuvaa. Tällä kertaa tähän sarjaan 
hyväksytään jokin seuraavista puukkotyypeistä: Vanha kauhavalainen, Härmän puukko, Juhla- 
tuplatommi. 
 
Terä: Materiaali tekijän vapaasti valittavissa, poislukien kuvioteräkset. Terän tulee olla kilpailutyön 
tekijän itsensä tekemä ja se pitää olla merkitty puukon tyyliin soveltuvasti tekijän logolla, leimalla tai 
signeerauksella. 
Kahva: Materiaali valittava esikuvan mukaisesti.  
Helat: Materiaali valittava esikuvan mukaisesti. 
Tuppi: Esikuvan mukainen  
 
Voittaja saa kultamitalin ja kunniakirjan lisäksi 400€ rahapalkinnon. 2. ja 3. sijalle sijoittuneille 
jaetaan mitali sekä kunniakirja. 
 
VOITTAJIEN SARJA 
 
Tähän sarjaan saavat osallistua kilpailijat jotka ovat sijoittuneet jossain aikaisemmassa 
puukonvalmistuksen suomenmestaruuskilpailussa 1. sijalle, poislukien nuorten sarjoissa 
saavutetut 1. sijat. Tässä sarjassa palkinto jaetaan vain voittajalle. Tähän sarjaan osallistujat 
saavat osallistua myös muihin sarjoihin niiden sääntöjen puitteissa. Tämän sarjan kilpailutyölle ei 
aseteta erillistä teemaa, vaan kilpailutyön toteutustapa ja materiaalivalinnat ovat tekijälle vapaat. 
Kilpailutyön tulee kuitenkin noudattaa puukonvalmistuksen suomenmestaruuskilpailun yleisiä 
sääntöjä sekä kansainvälisiä määräyksiä harvinaisten materiaalien käytöstä. 
Palkinnot: 1. Sija, kunniakirja ja kultamitali, sekä 500 € rahapalkinto. 
 
 
YLEISET ARVOSTELUPERUSTEET 
 
Arvostelussa arvioidaan: 
- Puukon kokonaisvaikutelmaa, eli tekijän taiteellista ja esteettistä osaamista. 
- Yksityiskohtien hallintaa, eli teknistä osaamista ja materiaalien käyttöä. 
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- Innovatiivista otetta ja osaamista, eli kykyä kehittää suomalaista puukkoa, sen muotoa, 
materiaaleja sekä käyttötarkoituksia.  

 
Materiaalit jotka ovat peräisin uhanalaisista eläimistä tai kasveista ovat kiellettyjä. Ohjeistuksena 
kielletyistä materiaaleista noudatetaan CITES- sopimuksen listausta uhanalaisista eläimistä ja 
kasveista. Kilpailijan vastuulla on varmistua siitä, että kilpailutyö ei sisällä kiellettyjä materiaaleja.  
 
Tupen arvostelussa kiinnitetään työn laadun lisäksi huomiota myös sen turvallisuuteen.  
Vuolutestit suoritetaan vuolemalla kuivaa koivua syysuuntaan ja syysuuntaa vasten. 
 
Kilpailussa jaettavat rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa jotka tulee palkinnon vastaanottajan 
ilmoittaa itse verottajalle. 


