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MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT 
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa    2.4.2009 

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa    21.5.2009 

 

1   YLEISTÄ 

 

Näitä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.:n (jäljempänä Kennelliitto) MH-

luonnekuvauksen (Mentalbeskrivning Hund, myöhemmin MH-kuvaus tai MH) sääntöjä täydentää 

MH-ohje, johon sisältyvät kuvausohje, järjestämisohje ja toimihenkilökoulutusohje. 

 

2   MH:N TARKOITUS 

 

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa.  

Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.  

Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle 

tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina. 

 

3   OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 

 3.1   MH-luonnekuvaukset ovat joko  1. yleisiä  2. yhdistysten jäsenille tarkoitettuja  tai 3. 

 rotukohtaisia. 

 

 3.2   Oikeudet 

  Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä 

 puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä.  Koiran tulee täyttää 

 Kennelliiton kulloinkin voimassa olevat rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsäännöstön 

 vaatimukset.  Koira voi osallistua MH:een vain yhden kerran. 

 

 3.3   Rajoitukset 

  MH:een ei saa osallistua  

  -  sairas koira 

  -  kiimainen narttu 

  -  narttu 30 vrk ennen synnytystä ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen. 

 

  MH:ssa kuvataan enintään 10 koiraa päivässä. 

  MH:n järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien määrää. 

 

  

 



3.4 MH:n uusiminen 

  Jos ohjaaja on keskeyttänyt kuvauksen, koira voidaan tuoda uusintakuvaukseen yhden 

  kerran; aikaisintaan kuuden viikon kuluttua.  Jos MH-kuvaaja on keskeyttänyt koiran 

  suorituksen, uusintakuvausoikeutta ei ole, paitsi jos kuvaaja keskeyttää MH:n  

  ulkopuolisen kohtuuttoman häiriön vuoksi.  Jos koira loukkaantuu fyysisesti, minkä  

  kuvaaja toteaa estävän kuvauksen läpiviemisen, sillä on oikeus uusintakuvaukseen. 

 

4 JÄÄVIYS 

 

MH-kuvauksessa noudatetaan Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja 

kilpailuja. Jääviyssäännön lisäksi noudatetaan seuraavia MH:ta koskevia rajoituksia:  

MH-kuvaukseen ei voi osallistua kuvaavan MH-luonnekuvaajan tai hänen perheenjäsenensä 

omistama tai kasvattama koira, eikä testinohjaajan, vastaavan toimitsijan, tai heidän 

perheenjäsentensä omistama koira. MH:n muut toimihenkilöt eivät saa toimia MH-tehtävässään 

omistamansa, kasvattamansa tai perheenjäsenensä omistaman koiran ollessa suoritusvuorossa. 

 

5 MH:N JÄRJESTÄMISLUVAN ANOMINEN 

 

 5.1    Myöntäjä ja anoja 

MH:n järjestämisluvan myöntää koeaikana 1.1.2010 - 31.12.2012 Kennelliitto.  Järjestäjän 

on oltava Kennelliiton jäsenyhdistys. 

 

 5.2   Anomisen määräaika 

  MH on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana. 

 

 5.3   Anomuksen sisältö 

  Anomuksessa on mainittava 

  -  järjestävä yhdistys   -  tiedot, mihin mennessä ja minne ilmoittaudutaan 

  -  MH-paikka ja aika   -  osallistumismaksu sekä tiedot, mihin mennessä ja 

  -  MH-kuvaajat, testinohjaaja ja minne maksu suoritetaan  

     vastaava toimitsija   -  mahdolliset rajoitukset 

 

6   MYÖNNETYSTÄ MH:STA ILMOITTAMINEN 

 

 Kennelliitto tiedottaa (sisältö: kohta 5.3) myönnetyistä MH:ista virallisissa julkaisuissaan.  

 Järjestävä yhdistys ja rotujärjestö voivat ilmoittaa MH:ista omissa julkaisuissaan. 

 

 

 



7   MH:N SIIRTO TAI PERUUTTAMINEN 

 Noudatetaan Kennelliiton yleistä sääntöä kokeiden tai kilpailujen siirrosta tai peruuttamisesta. 

        

8   MUUTOKSENHAKU 

 Noudatetaan Kennelliiton yleistä muutoksenhakumenettelyä. 

 

9   MH-KUVAAJAT 

 

 MH:n kuvaa aina kaksi kuvaajaa yhdessä. 

 

 MH-kuvaajan on oltava Kennelliiton jäsen, Kennelliiton hyväksymä MH-kuvaaja ja täytettävä MH-

 ohjeen mukaiset koulutus- ja jatkokoulutusvaatimukset.  MH-kuvaajat vastaavat MH:n 

 sääntöjenmukaisesta kulusta ja ratkaisevat mahdolliset erimielisyydet tai ryhtyvät niiden 

 vaatimiin jatkotoimiin.   

 

 Pätevöity MH-kuvaaja tai MH-toimihenkilö (kohta 10) ei voi toimia ko. tehtävässä muussa kuin 

 Kennelliiton MH:ssa tai MH-koulutustilaisuudessa. 

 

 Ulkomaisen MH-kuvaajan voi kutsua vain Kennelliiton kautta. 

 

10   MH-TOIMIHENKILÖT 

 

 Testinohjaajan on oltava Kennelliiton jäsen ja Kennelliiton pätevöimä testinohjaaja tai MH-

 kuvaaja. Testinohjaaja vastaa MH:n teknisestä läpiviennistä, vastaava toimitsija tuloslistojen ja 

 muiden MH-asiakirjojen oikeellisuudesta.   

 

MH-toimihenkilöiden tulee olla Kennelliiton jäseniä ja Kennelliiton pätevöimiä MH-toimihenkilöitä.  

Kaikkien pätevöityjen toimihenkilöiden alaikäraja on 18 v. 

   

 MH:n järjestävä yhdistys nimeää MH-toimikunnan, johon kuuluu vastaava toimitsija.  Toimikunta 

 kutsuu kuvaajat sekä testinohjaajan ja muut toimihenkilöt.  Vastaava toimitsija vastaa MH-

 radasta kaikkine tarvikkeineen sekä tarvittavista luvista. 

 

11   ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ 

 

 11.1   MH-kuvaaja  

  -   antaa koirasta suorituksen jälkeen palautteen koiranohjaajalle; ei kuitenkaan  

  minkäänlaista arviota koiran jalostusarvosta  

  -   keskeyttää suorituksen, jos  



   +  koiranohjaaja ei 2 min kuluessa saa koiraa hallintaansa  

   +  koira ei seuraavaan osioon mennessä palaudu edellisen osion aiheuttamasta 

        kuormittuneisuudesta 

   +  koiranohjaaja ei noudata MH-kuvaajan tai testinohjaajan ohjeita 

  -   päättää MH-osion teknisestä syystä epäonnistuttua, voiko osion kuitenkin kuvata vai 

  uusitaanko se 

 

 11.2   MH:n järjestäjä / vastaava toimitsija  

  -   laatii MH:n aikataulun ja toimittaa sen vähintään 14 vrk ennen MH:ta osanottajille ja 

      toimihenkilöille 

  -   toimittaa viimeistään 7 vrk ennen MH:ta MH-kuvaajille aikataulun, tarkan koiramäärän,  

      ajo-ohjeen ja tiedot mahdollisista erityisjärjestelyistä 

  -   vastaa ennen MH:n aloittamista osallistuvien koirien rokotusten ja tunnistusmerkintöjen 

      sekä 

      mahdollisen kiiman tarkastamisesta 

  -   toimittaa tuloslistaukset ja muut MH-asiakirjat MH-kuvauksen myöntäjälle 14 vrk:n 

      kuluessa tapahtumasta. 

 

 11.3   Koira   

Jos koira ilman MH-kuvaukseen kuuluvaa uhkaa käyttäytyy aggressiivisesti MH-

tilaisuudessa, se suljetaan MH:sta.  Päätöksen sulkemisesta tekee MH-kuvaaja.  

Tarvittaessa noudatetaan Kennelliiton Ilmoitus vihaisesta koirasta  -ohjetta. 

 

12    MH- LUONNEKUVAUKSEEN OSALLISTUVAN VASTUU 

 

Ilmoittautuessaan MH-kuvaukseen koiranohjaaja sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan MH-

sääntöä sekä ohjeita ja näin ollen vastaa kaikista mahdollisista MH:n aikana koiralle 

aiheutuneista tai koiran aiheuttamista vahingoista.  

 

13    MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN 

 

 Muutokset näihin sääntöihin tekee Kennelliiton valtuusto hallituksen esityksestä ja ohjeisiin 

 Kennelliiton hallitus Koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä. 

 

 

 

 

 

 

 


