VUOLASVIRTApalkinnon anomislomake
Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt

Hyväksytty Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
ry:n valtuustossa 23.11.2013. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Tarkoitus
Koiranjalostuksen kehittämiseksi ja edesmenneen taitavan
kynologin DI Lauri Vuolasvirran ansioiden kunnioittamiseksi
on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. perustanut tämän Lauri Vuolasvirta -palkinnon, jonka Kennelliitto
myöntää korkeimpana huomionosoituksena ansioituneille
koirankasvattajille.
Myöntämisperusteet
– Kasvattajan täytyy olla ollut yhtäjaksoisesti viimeiset
kymmenen vuotta Kennelliiton jäsenenä sekä anomishetkellä Kennelliiton ja sen rotujärjestön jäsen, jonka
alaista rotua anomus koskee. Kasvattajalla on oltava
kennelnimi sekä allekirjoitettu voimassa oleva kasvattajasitoumus ja hänen toimintansa on oltava kasvattajasitoumuksen mukaista moitteetonta ja esimerkillistä.
– Anomuksen liitteenä tulee olla kopio kennelneuvontaraportista, joka ei saa olla vuotta vanhempi.
– Palkinnon myöntää Kennelliiton hallitus kasvattajan
anomuksesta. Väärien tietojen perusteella myönnetty
palkinto voidaan peruuttaa.
– Yksittäinen palkinto myönnetään kasvattajalle vain yhden kerran saman rodun kasvattamisesta. Rotumuunnoksille, joilla on yhteinen FCI:n rotumääritelmä, voi
anoa palkintoa jokaiselle muunnokselle erikseen. Tällöin
yhden pentueen voi kuitenkin käyttää vain yhden rotumuunnoksen palkintoon, vaikka pentueesta olisi siirretty koiria toiseen muunnokseen.
– Kasvattajan ansiot määräytyvät hänen kasvattamiensa koirien määrän ja niiden saavuttamien käyttökoe- ja
näyttelytulosten perusteella näihin sääntöihin liittyvän
pistetaulukon mukaisesti.
Palkinnon anominen
– Palkintoa anotaan Kennelliiton vahvistamaa (tai vastaavat tiedot sisältävää) lomaketta käyttäen. Palkintoanomukseen liitetään rotujärjestön ja mahdollisen rotua
harrastavan yhdistyksen lausunto.
– Anomuksen voi tehdä vain kasvattaja itse ja kahden henkilön anoessa palkintoa tulee anomuksessa olla molempien anojien allekirjoitukset.

– Anominen on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä. Palkinto jaetaan saman vuoden voittajanäyttelyn tai
muun arvovaltaisen kenneltilaisuuden yhteydessä.
– Anomus voidaan toimittaa myös sähköisesti.
Lauri Vuolasvirta -palkinnon ansiopistetaulukko ja
pisteiden laskuperusteet
– Pisteet lasketaan 10 pentueen saavutuksista. Pentueiden
tulee olla merkittyjä Kennelliiton rekisteriin pentuerekisteröinteinä. Kyseisen rodun 10 pentueen rekisteriin merkitty pentulukumäärä on kyseiseltä kasvattajalta vaadittava pistemäärä. Esim. jos kymmenessä pentueessa
on yhteensä 51 pentua, pisteluku on 51. Saavutettujen
pisteiden tulee jakautua näissä pentueissa vähintään 10
koiran osalle.
– Vähintään 40 % kaikista anomuksessa mainittujen pentueiden koirista on oltava palkittu näyttelyssä vähintään
toiseksi korkeimmalla laatumaininnalla tai palkittu valionarvoon vaadittavassa rodunomaisessa käyttökokeessa tai saanut hyväksytyn suorituksen luonnetestissä,
mikäli se on rodulla vaatimuksena valionarvoon.
– Ensimmäisen pisteisiin laskettavan pentueen syntymästä tulee palkinnon anomisvuonna olla kulunut vähintään 5 ja enintään 15 vuotta. Kaikkien pentueiden pitää
olla rekisteröity kasvattajan kennelnimellä eikä samojen
pentueiden perusteella saa olla myönnetty toisen kasvattajan Vuolasvirta-palkintoa.
– Vähintään 50 % vaadituista pisteistä on saavutettava
koirilla, joiden vähintään toisena vanhempana on oltava
kasvattajan oma kasvatti.
– Niillä varsinaisilla käyttökoiraroduilla*, joiden rotujärjestö sitä edellyttää, tulee vähintään 50 % vaadituista pisteistä olla saavutettu valionarvoon vaadittavasta rodunomaisesta käyttökokeesta.
Koirat ansaitsevat pisteitä seuraavasti:
– Koira saa pisteitä näyttelyistä ja kokeista. Koiraa kohden
hyväksytään yksi käyttökoepistemäärä ja yksi näyttelystä
saatu pistemäärä, korkein mahdollinen molemmista.
– Mikäli koiralle halutaan laskettavan pisteitä ulkomaisista tuloksista on kasvattajan itse toimitettava todistukset
koiran saavutuksista anomuksen mukana. Pistetaulukon
kahden (2) pisteen arvoisista suorituksista saa kuitenkin
pisteitä vain Suomessa saavutetun tuloksen perusteella.
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Tiedot
Kasvattajan nimi/nimet
Osoite
Puhelinnumero

Sähköposti

Kennelnimi
Koirarotu, jonka kasvatustyöstä Vuolasvirta-palkintoa anotaan
Rotujärjestö, jonka jäsen kasvattaja on
Kasvattaja on ollut Kennelliiton jäsenenä vuodesta

Jäsennumero

Vuolasvirta-palkintoa anotaan jäljempänä lueteltujen kymmenen pentueen perusteella, joista ensimmäisen pisteisiin
laskettavan pentueen syntymästä tulee palkinnon anomisvuonna olla kulunut vähintään 5 ja enintään 15 vuotta.
Pentueiden tiedot täytetään kronologisessa järjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.
Tämä anomuslomake lähetetään asianmukaisesti täytettynä kysymyksessä olevan rodun rotujärjestön kautta
Suomen Kennelliiton toimistoon Kamreerintie 8, 02770 ESPOO.

Pentue 1

Syntymäaika
(pp.kk.vvvv)

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 2

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 3

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 4

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 5

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 6

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 7

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 8

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 9

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Pentue 10

Syntymäaika

Pentujen lukumäärä

kpl

Yllä mainittuihin kymmeneen pentueeseen kuuluu yhteensä

pentua

Pentujen lukumäärä on sama kuin kasvattajan kasvatustyöstä vaadittava pistemäärä, jonka perusteella Vuolasvirta-palkinto
voidaan myöntää.

YHTEENVETO
Koirien saavuttama yhteispistemäärä on __________ , joista toisen polven kasvattien pisteitä on
Montako prosenttia koirista on saavuttanut vähintään toiseksi korkeimman laatumaininnan
näyttelyssä tai on palkittu valionarvoon vaadittavassa rodunomaisessa käyttökokeessa tai on
saanut hyväksytyn suorituksen luonnetestissä, mikäli se on rodulla vaatimus valionarvoon?

__________ .

__________ %.

Anomuksen liitteenä tulee olla kennelneuvojan kennelkäyntiraportti, joka ei anomishetkellä saa olla vuotta vanhempi.

Koirien tiedot täytetään kronologisessa järjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.
Koiran rek.nro

Ulkomuotosaavutukset

Pisteet

Käyttösaavutukset

Pisteet

Pisteitä
yht.

Monennenko sukupolven kasvatti

Vakuutan tässä anomuksessa mainitsemani tiedot oikeiksi
Paikka ja aika
Anojan allekirjoitus / Anojien allekirjoitukset

Rotujärjestön lausunto:
Allekirjoittanut rotujärjestö puoltaa tässä anomuksessa mainitulle jäsenelle Vuolasvirta-palkintoa. Anomukseen vaaditaan myös rotua
harrastavan yhdistyksen kannanotto silloin, kun kasvattajan edustamalla rodulla on oma rotua harrastava yhdistys.
Rotujärjestön nimi:
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Jos rotujärjestö ei katso voivansa puoltaa anomuksessa mainittua palkintoa lähetetään siitä erillisellä liitteellä tieto ja selvitys Suomen
Kennelliitolle ja yllä mainittu kohta jätetään anomuslomakkeessa täyttämättä.

Rotua harrastavan yhdistyksen lausunto:
Allekirjoittanut rotua harrastava yhdistys puoltaa tässä anomuksessa mainitulle jäsenelle Vuolasvirta-palkintoa.
Rotua harrastavan yhdistyksen nimi:

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Jos rotua harrastava yhdistys ei katso voivansa puoltaa anomuksessa mainittua palkintoa lähetetään siitä erillisellä liitteellä tieto ja
selvitys Suomen Kennelliitolle ja yllä mainittu kohta jätetään anomuslomakkeesta täyttämättä.

SKL – FKK:n merkintöjä:

* Listaus käyttökoiraroduista, joissa vähintään 50 % pisteistä tulee olla saavutettu valionarvoon
vaadittavasta rodunomaisesta käyttökokeesta:
amerikankettukoira
australiankelpie
auvergnenseisoja
beagle
beagle harrier
belgianpaimenkoirat:
groenendael
laekenois
malinois
tervueren
bokseri
bordercollie
bourbonnaisinseisoja
bouvier
bracco italiano
bretoni
brienpaimenkoira/briardi
chesapeakelahdennoutaja
dreeveri
drentschenpeltopyykoira
dunkerinajokoira eestinajokoira
englanninkettukoira
englanninsetteri
englantilais-venäläinen ajokoira
gordoninsetteri
haldeninajokoira
hamiltoninajokoira
harmaanorjanhirvikoira
harrieri
hygeninajokoira
hälleforsinkoira
irlanninsetteri
isomünsterinseisoja

istrianajokoira, karkeakarvainen
istrianajokoira, lyhytkarvainen
italianajokoira, karkeakarvainen
italianajokoira, lyhytkarvainen
itäsiperianlaika
itävallanajokoira
jämtlanninpystykorva
karjalankarhukoira
karkeakarvainen saksanseisoja
karkeakarvainen slovakianseisoja
karkeakarvainen unkarinvizsla
kiharakarvainen noutaja
kopo
korthalsingriffoni
kreikanajokoira
lyhytkarvainen saksanseisoja
lyhytkarvainen unkarinvizsla
länsisiperianlaika
musta norjanhirvikoira
novascotiannoutaja
picardienspanieli
pienet sveitsinajokoirat:
pieniberninajokoira
pienijuranajokoira
pieniluzerninajokoira
pienischwyzinajokoira
pienimünsterinseisoja
pitkäkarvainen saksanseisoja
plottinajokoira
pohjanpystykorva
pont-audemerinspanieli
porcelaine
portugalinseisoja

posavinanajokoira
puolanajokoira
ranskanseisoja, gascognelaistyyppi
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi
ranskanspanieli
sabueso espanol
saksanajokoira
schillerinajokoira
serbianajokoira
sileäkarvainennoutaja
sininenpicardienspanieli
siperianhusky
slovensky kopov
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

