
SSSK:N KASVATTAJAPALKINTO-SÄÄNNÖT 

1.1.2010 ALKAEN 

OSALLISTUMISOIKEUS 
Osallistumisoikeus on kaikilla yhdistyksen jäseninä olevilla kasvattajilla, jotka ovat Suomen 

kansalaisia ja joilla on vähintään viisitoista 2-8-vuotiasta kasvattia vähintään kolmesta eri 

pentueesta. Koirien tulee olla rekisteröity viimeisen kahdeksan vuoden aikana Suomen 

kennelliiton koirarekisteriin (ensimmäinen rekisteröinti). 

KASVATTAJAPALKINTOKILPAILUUN OSALLISTUMINEN 
Kasvattaja osallistuu kilpailuun lähettämällä koirien tiedot sekä pisteet Riiseni-lehdessä nro 

4 julkaistussa muodossa. Pistetaulukot on toimitettava kerhon sihteerille tammikuun 

loppuun mennessä. Tiedot tarkistetaan Kennelliiton KoiraNet-jalostustietokannasta. Jos 

kasvatin tiedot poikkeavat KoiraNetin tiedoista, kasvattajan tulee toimittaa siitä todistus. 

Kerhon kotisivuilla julkaistaan excel-taulukko, joka auttaa pisteiden laskemisessa. Palkinto 

on kennelkohtainen. 

KASVATTAJAPALKINNON TARKOITUS 
Palkinnon tarkoitus on kannustaa kasvattajia aktivoimaan kasvattien omistajia ja kerätä lisää 

tietoa rodusta rotujärjestölle ja sen jäsenistölle. 

PALKINNOT 
Palkinnot jaetaan vuosittain vuosikokouksessa. 

Eniten pisteitä keränneet kasvattajat palkitaan seuraavasti: 

- YHDISTYKSEN KIERTOPALKINTO, joka on ikuisesti kiertävä 

- YHDISTYKSEN PALKINTO kolmelle parhaiten sijoittuneelle. Palkinnon saa omakseen. 

PISTEET 
Pisteet lasketaan kasvattajan 2-8-vuotiaiden kasvattien virallisista tarkasteluvuoden loppuun 

mennessä saavutetuista suomalaisista terveystutkimuksista, koe- ja näyttelykäynneistä. 

Yksittäisen kasvatin pisteet lasketaan vain kerran ja ne säilyvät yhteispistemäärässä sen 

vuoden loppuun, jonka aikana koira täyttää kahdeksan vuotta. Esimerkki: Vuoden 2007 

kasvattajapalkinnon pisteiden lasku tapahtuu 1.1.1999 - 31.12.2005 välillä syntyneiden 

koirien osalta ja tulokset tulee olla saavutettu 31.12.2007 mennessä. Vuoden 2008 

kasvattajapalkinnon pisteiden lasku tapahtuu 1.1.2000 - 31.12.2006 välillä syntyneiden 

koirien osalta ja tulokset tulee olla saavutettu 31.12.2008 mennessä. 

Kasvattaja voi halutessaan ilmoittaa koiran vähennettäväksi kasvattien 

kokonaislukumäärästä, jos koira on kuollut tai asuu vakituisesti ulkomailla. 

Kasvattien yhteenlasketut pisteet jaetaan kasvattien kokonaislukumäärällä (rekisteröidyt 

pennut vähennettynä kuolleilla ja ulkomailla asuvilla). Sukusiitoskertoimen osalta 

noudatetaan pentuekohtaista laskentaa. Maksimissaan kasvattaja voi saada 110 pistettä. 

Pisteiden mennessä tasan paremmuus ratkaistaan osa-aluekohtaisten pisteiden mukaan 

seuraavassa järjestyksessä: 

1. Sukusiitosaste 

2. Terveys 



3. Luonne 

SUKUSIITOSASTE (max 25 pistettä / kasvattaja) 

Sukusiitosaste lasketaan kerhon tietokannasta kahdeksalla sukupolvella. Jokaisesta 2-8 

vuotiaasta pentueesta, jonka sukusiitosaste on alle 6% saa 25p. ja yhteisumma jaetaan 2-8 

vuotiaiden pentueiden lukumäärällä ja saatu tulos lisätään kasvattajakohtaiseen keskiarvoon. 

Esimerkki: Jos kasvattajalla on 5 pentuetta, joista 3:n pentueen sukusiitosaste on alle 6%, 

kasvattaja saa pisteitä 3*25p./5 = 15 pistettä. 

Sukusiitosaste huomioidaan v. 2006 syntyneistä pentueista alkaen. Kaikista ennen vuotta 

2006 syntyneistä saa 25p. per pentue.  

TERVEYS (max 25 pistettä / kasvatti) 

Lonkkakuvaus 8p. tai 

Terveet lonkat (A tai B) 10p. 

Silmätutkimus 8p. tai 

Terveet silmät 10p.  

 

T4/TSH-testi 2p 

AD-koe 2 p 

Kyynärpäkuvaus 1 p. 

Silmäpeilaus tulee olla tehty yli 12 kuukauden ikäisenä. Terveet silmät määritellään kerhon 

virallisen määritelmän mukaisesti.  

LUONNE (max 25 pistettä / kasvatti) 

SKL:n luonnetesti tai SSSK:n Jalostustarkastuksen luonneosio 

Osallistuminen testiin 20p.  

Osallistuminen molempiin testeihin 5p. 

ULKOMUOTO (max 25 pistettä / kasvatti) 

Osallistuminen näyttelyyn 10p. tai 

Sertifikaatti 20p. tai 

Suomen muotovalio 25p 

Näyttelytuloksissa huomioidaan vain viralliset näyttelyluokat JUN-luokasta lähtien. 

Muotovalion arvoon tarvittava käyttötulos tulee olla saavutettu Suomesta. 

KÄYTTÖKOE (max 10 pistettä / kasvatti) 

Osallistuminen PK-kokeeseen 10p. 

PK-kokeeksi luetaan kaikki Palveluskoiraliiton alaiset PK-lajit, joita ovat PAHA, PAJÄ, 



PAVI, PAEK, PAEJ, PASU, IPO sekä kansainvälisistä pelastuskoirakokeista IPOR-kokeet. 

 


