Lauri Vuolasvirta -palkinnon sääntöjä
täydentävä ohje
Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 5.10.2017. Voimassa 1.5.2019 alkaen.
Kennelliiton hallitus voi erittäin painavista syistä poiketa tästä ohjeesta.

1. Kenelle palkinto voidaan myöntää
Koirien kasvattajat, jotka täyttävät säännöissä mainitut vaatimukset, voivat anoa palkintoa. Jos
kennelnimellä on kaksi tai kolme haltijaa, voivat he anoa palkintoa joko yhdessä tai erikseen.
Kahdelle tai kolmelle kennelnimen haltijalle voidaan myöntää palkinto yhdessä, jos jokainen heistä on
merkitty anomuksen kaikkien kymmenen pentueen kasvattajiksi. Vaihtoehtoisesti jokainen kennelnimen
haltija voi hakea palkintoa erikseen, jos jokainen heistä saa riittävästi pisteitä kymmenestä eri pentueesta.
Jos kasvattaja on saanut Kennelliiton hallitukselta kehotuksen huomion kiinnittämiseen vastaisen varalle, ei
tämän toiminnan katsota olevan moitteetonta eikä esimerkillistä, ennen kuin vähintään viisi vuotta on
kulunut huomion kiinnittämisen antamisesta.
Jos kasvattaja on saanut Kennelliiton kurinpitolautakunnan määräämän seuraamuksen, tai jos kasvattaja on
tuomittu oikeudessa eläinsuojelurikkomuksesta, ei tämän toiminnan katsota olevan moitteetonta eikä
esimerkillistä, ennen kuin vähintään kymmenen vuotta on kulunut kurinpitolautakunnan määräämän
seuraamuksen tai oikeuden tuomion antamisesta.
Jos kasvattaja on tuomittu oikeudessa eläinsuojelurikoksesta, ei tämän toiminnan katsota
olevan moitteetonta eikä esimerkillistä, eikä hänelle voida myöntää palkintoa.
Rotumuunnokset määritellään Näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden liitteessä 1. Palkinto myönnetään
alla olevien esimerkkien mukaan:
Esimerkki 1
218 chihuahua
•
•

218.1 chihuahua, lyhytkarvainen
218.2. chihuahua, pitkäkarvainen

15 belgianpaimenkoira
•
•
•

15.1 belgianpaimenkoira, groenendal
15.2 belgianpaimenkoira, laekenois
15.3 belgianpaimenkoira, malinois
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•

15.4 belgianpaimenkoira, tervueren

Rodusta toiseen siirrot määritellään Näyttelysääntöjä täydentävissä ohjeissa sekä niiden liitteessä 3. Jos
pentueessa on 5 pentua, joista yksi siirretty toiseen rotuun, lasketaan pentulukumäärään 4 pentua ja
vain näiden tulokset voidaan huomioida.
Esimerkki 2
Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen: Pentueeseen syntyy 5 pentua, joista yksi
mitataan aikuisena kaniinimäyräkoiraksi. Kasvattajan ko. pentueen pentulukumäärään
lasketaan 4 koiraa.
Roduissa, joissa syntyy useampaa muunnosta, lasketaan pentulukumäärään vain ne pennut, jotka
ovat rekisteröity anottavan rotumuunnoksen mukaisiksi, ja vain näiden tulokset voidaan huomioida.
Esimerkki 3
Chihuahua, lyhytkarvainen: Pentueessa on 5 pentua, joista yksi rekisteröidään
pitkäkarvaiseksi. Kasvattajan ko. pentueen pentulukumäärään lasketaan 4 koiraa ja vain
näiden tulokset voidaan huomioida.
Roduissa, joissa rotumuunnoksille on määritelty eri väriryhmiä, anotaan palkintoa väriryhmittäin.
Rotumuunnosten eri väriryhmät määritellään Näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden liitteessä 1.
Palkinto myönnetään alla olevien esimerkkien mukaan:
Esimerkki 4
172 Villakoira, kääpiövillakoira

•
•

172.3.31 villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen
172.3.32 villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen

97 saksanpystykorva, 97.4 kleinspitz

•
•
•

97.41 saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea
97.42 saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen
97.43 saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit

Roduissa, joissa on koko-, karvanlaatu- ja/tai värimuunnoksia, myönnetään palkinto muunnoksittain. Näin
ollen palkintoa ei voida myöntää esimerkiksi villakoirien kasvattamisesta, vaan anomuksessa tulee
määritellä mitä kokomuunnosta sekä mitä väriryhmää anomus koskee. Kts. esimerkki 4.

2. Miten anomus tehdään
Anomus tulee toimittaa Kennelliittoon 30.4. mennessä. Säännöissä mainittu anomishetki tarkoittaa edellä
mainittua päivämäärää.
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Anomuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai paperilla postitse. Kummassakin tapauksessa anojan tulee
täyttää tätä tarkoitusta varten oleva anomuslomake, joka löytyy Kennelliiton nettisivuilta.
Anomus tulee tehdä Omakoira-palvelun kautta, kun sähköinen anominen palvelun kautta on mahdollista.
Anomuksen liitteeksi tulee aina toimittaa rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen
muodossa. Jos anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen liitteeksi toimittaa myös
ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen muodossa.
Jos rotujärjestö ja/tai rotua harrastava yhdistys ei puolla anomusta, pitää perustelu kirjata lausuntoon.
Rotujärjestön ja/tai rotua harrastavan yhdistyksen kielteisen lausunnon syy voi olla esimerkiksi tuomio
eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.
Anomuksen liitteenä tulee olla kopio kennelneuvontaraportista, joka ei saa olla vuotta vanhempi. Näin
ollen se saa olla päivätty aikaisintaan 1.5. edellisenä vuonna.

3. Miten tulokset ja pisteet lasketaan
3.1
Pisteet lasketaan kymmenen pentueen saavutuksista ja vähintään kymmenen eri koiran on täytynyt
saavuttaa tuloksia, joista myönnetään pisteitä säännöissä mainitun taulukon mukaisesti.
Esimerkki 5
Jos kymmenessä pentueessa on yhteensä 51 pentua, vaadittu pistemäärä on 51.
Esimerkki 6
Kaksoisastutuksesta syntyneet pennut lasketaan kahdeksi eri pentueeksi, jos pentuja syntyy
kummallekin isäehdokkaalle. Pentueet ovat siis rekisteröity kahdeksi eri pentueeksi.
Tulokset lasketaan anomishetkellä voimassa olevan valionarvosäännön mukaan. Myönnettyjen
valionarvojen perusteella hyväksytään pisteet käyttösaavutuksista, jos ne ovat olleet vaatimuksena
valionarvolle sen myöntämishetkellä, vaikka ne eivät täyttäisi vaatimuksia anomishetkellä. Aiemmin
voimassa olleiden käyttökoevaatimusten mukaisista saavutuksista ei saa pisteitä, mikäli niiden perusteella
ei ole myönnetty valionarvoa, eivätkä ne anomishetkellä ole vaatimuksena.
3.2
Vähintään 40 % kaikista anomuksessa mainittujen pentueiden koirista on täytynyt saavuttaa säännöissä
mainittu tulos.
Esimerkki 7
Jos pentuja on kymmenessä pentueessa 60, täytyy 24 koiran olla saavuttanut jokin
säännöissä mainittu tulos.
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Näyttelytulosten osalta vähimmäisvaatimus on laatuarvosana EH. Valionarvoon vaadittava rodunomainen
käyttökoetulos tarkoittaa Valionarvosäännöissä mainittua tulosta. Roduilla, joilla Suomen
Muotovalionarvoa varten tarvitaan useampi tulos, täytyy koiran olla saanut Valionarvosäännöissä mainittu
määrä tuloksia. Myös hyväksytty suoritus luonnetestissä tai MH-luonnekuvauksessa lasketaan säännöissä
mainituksi tulokseksi, mikäli se on rodulla vaatimuksena valionarvoon. Valionarvosäännöissä on määritelty,
riittääkö suoritettu luonnetesti tai -kuvaus, vai pitääkö tuloksen olla hyväksytty.
Esimerkki 8
Suomenpystykorvan ja pohjanpystykorvan tulosvaatimukset muotovalionarvoa varten ovat 1
x LINT-AVO 1 tai 2 x LINT-AVO 2 tai 1 x HIRV1. Jotta koiralle voidaan käyttösaavutuksena
laskea 2 pistettä, täytyy koiralla olla 2kpl LINT-AVO 2-tulosta, jos sillä ei ole kummastakaan
koemuodosta 1-tulosta. Näin ollen 1kpl LINT-AVO 2-tulos ei riitä.
Tulosvaatimusprosenttiin voidaan laskea ulkomailla saavutetut tulokset, joista tulee toimittaa kopiot.
3.3
Anomisvuodeksi katsotaan aina se vuosi, jolloin anomus käsitellään Kennelliitossa, vaikka anomus
toimitettaisiin edellisen vuoden puolella.
Esimerkki 9
Vuonna 2018 käsiteltävän anomuksen vanhin pentue saa olla syntynyt aikaisintaan vuonna
2003. Vaikka anomus lähetettäisiin syksyllä 2017, vanhin pentue saa olla syntynyt
aikaisintaan vuonna 2003, ei vuonna 2002.
3.4
Vähintään 50 % vaadituista pisteistä on saavutettava vähintään toisen polven kasvateilla. Tämä tarkoittaa,
että vähintään pentueen toinen vanhempi on kasvattajan oma kasvatti ja rekisteröity tämän kennelnimelle.
Esimerkki 10
Jos kasvattajan pistevaatimus on 50, täytyy vähintään toisen polven kasvattien olla
saavuttanut vähintään 25 pistettä.
3.5
Niillä varsinaisilla käyttökoiraroduilla, joiden rotujärjestö sitä edellyttää, tulee vähintään 50 % vaadituista
pisteistä olla saavutettu valionarvoon vaadittavasta rodunomaisesta käyttökokeesta. Myös tässä
pisteytyksessä noudatetaan yllä mainittua laskutapaa vaadittavista tuloksista. Kunkin rodun kohdalla
muutos käyttökoirarotulistalta poistamiseen tai listalle uudelleen lisäämiseen voidaan tehdä viiden vuoden
välein. Uusia rotuja, joita ei ole aiemmin ollut listalla ja joilta vaaditaan koetulos Suomen Muotovalion
arvoa varten, voidaan hyväksyä käyttökoirarotulistalle vuosittain.
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4. Pisteet
Koirille lasketaan ne pisteet, jotka näkyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Jos koirilla on virallisia
tuloksia, jotka eivät anomishetkellä vielä ole näkyvissä, tulee tuloksista toimittaa kopiot anomuksen
liitteenä.
Rodun valionarvoon vaadittavan koetuloksen tarkennus on kohdassa 3.2.
Jos koirilla on ulkomaisia saavutuksia, jotka eivät näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee
tuloksista toimittaa anomuksen mukana kopiot. Todistuksista tulee selkeästi ilmetä mitä koiraa se koskee,
esim. kopio laatuarvostelusta cacib-kortin lisäksi, jotta voidaan todeta koiran numeron perusteella mistä
koirasta on kyse.
Ulkomailla saavutetusta sertistä tai rodun valionarvoon vaadittavasta koetuloksesta ei myönnetä pisteitä.
Listaus käyttökoiraroduista, joissa vähintään 50 % vaadituista pisteistä tulee olla saavutettu valionarvoon
vaadittavasta rodunomaisesta käyttökokeesta:
amerikankettukoira
australiankelpie
auvergnenseisoja
beagle
beagle harrier
belgianpaimenkoirat:
groenendael
laekenois
malinois
tervueren
bokseri
bordercollie
bourbonnaisinseisoja
bouvier
bretoni
brienpaimenkoira/briardi
chesapeakelahdennoutaja
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dreeveri
dunkerinajokoira
eestinajokoira
englanninkettukoira
englanninsetteri
englantilais-venäläinen ajokoira
gordoninsetteri
haldeninajokoira
hamiltoninajokoira
harmaanorjanhirvikoira
harrieri
hollanninpeltopyykoira
hygeninajokoira
hälleforsinkoira
isomünsterinseisoja
istrianajokoira, karkeakarvainen
istrianajokoira, lyhytkarvainen
italianajokoira, karkeakarvainen
italianajokoira, lyhytkarvainen
italianseisoja
itäsiperianlaika
itävallanajokoira
jämtlanninpystykorva
karjalankarhukoira
karkeakarvainen saksanseisoja
karkeakarvainen slovakianseisoja
karkeakarvainen unkarinvizsla
kiharakarvainen noutaja
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kopo
korthalsingriffoni
kreikanajokoira
lyhytkarvainen saksanseisoja
lyhytkarvainen unkarinvizsla
länsisiperianlaika
musta norjanhirvikoira
novascotiannoutaja
picardienspanieli
pienet sveitsinajokoirat:
pieniberninajokoira
pienijuranajokoira
pieniluzerninajokoira
pienischwyzinajokoira
pienimünsterinseisoja
pitkäkarvainen saksanseisoja
plottinajokoira
pohjanpystykorva
pointteri
pont-audemerinspanieli
porcelaine
portugalinseisoja
posavinanajokoira
punainen irlanninsetteri
punavalkoinen irlanninsetteri
puolanajokoira
ranskanseisoja, gascognelaistyyppi
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi
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ranskanspanieli
sabueso espanol
saksanajokoira
schillerinajokoira
serbianajokoira
sileäkarvainen noutaja
sininenpicardienspanieli
slovakianajokoira
smoolanninajokoira
spinone
srpski gonic
stabyhoun
suomenajokoira
suomenpystykorva
suursnautseri
sveitsinajokoirat:
berninajokoira
juranajokoira
luzerninajokoira
schwyzinajokoira
tsekinseisoja
vanhatanskankanakoira
valkoinen ruotsinhirvikoira
venäjänajokoira
venäläis-eurooppalainen laika
villakoirapointteri
weimarinseisoja, lyhytkarvainen
weimarinseisoja, pitkäkarvainen
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