
  

SAVONLINNAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY:n 

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY:  

 
TOKOn PALKINNOT 

 

VUODEN TOKO -KOIRA:  

 

Palkinto jaetaan eniten pisteitä keränneelle koirakolle palkintovuoden tulosten mukaan seuraavan 

pistetaulukon pohjalta.  

 

TVA, TK4 =10 pistettä, TK3 =7 pistettä, TK2=5 pistettä, TK1=3 pistettä  

 

Viisi (5) parasta koetulosta pisteytyksellä:  

ALO1 = 6 pistettä,  

ALO2 = 3 pistettä,  
ALO3 = 1 pistettä  
AVO1 = 8 pistettä,  
AVO2 = 4 pistettä,  
AVO3 = 2 pistettä  
VOI1 = 10 pistettä,  
VOI2 = 5 pistettä,  
VOI3 = 3 pistettä  
EVL1 = 12 pistettä,  
EVL2 = 6 pistettä,  
EVL3 = 4 pistettä  
 

Luokkavoitot (kaikki palkintokauden luokkavoitot lasketaan):  

ALO = 1 piste,  
AVO = 2 pistettä,  
VOI = 3 pistettä,  
EVL = 4 pistettä  
 
SM-kokeeseen osallistuminen (mikä tahansa luokka): 3 pistettä  
  

VUODEN TULOKAS:  

Vuoden tulokkaana palkitaan palkintokautena virallisissa kokeissa ensimmäistä kertaa startannut 

koirakko, joka on palkintokauden aikana kerännyt kokeista kokonaismäärältään eniten pisteitä.  

Summaan siis lasketaan kaikki koirakon ko. vuonna virallisissa kokeissa saavuttamat pistemäärät. 

Koulutustunnuksista tai luokkavoitoista ei anneta lisäpisteitä.  

  

KOULUTUSTUNNUKSET:  

 

Laatat koulutustunnuksista TK1, TK2, TK3, TK4  

 

 



  

LUOKANNOUSIJAT:  

Laatat luokanvaihtoon oikeuttavasta ensimmäisestä ykköstuloksesta (ALO1, 

AVO1, VOI1, EVL1)  

 

VALIONARVOT:  

Pokaali minkä tahansa maan tottelevaisuusvalionarvosta. 
 

Yleistä palkinnoista (yhteistä kaikille lajeille): 

  
* Palkinnot jaetaan vuosittain vuosikokouksessa  
  

* Kiertopalkinnot jaetaan jokaisessa lajissa vuoden parhaimmille koirille. Mikäli sama koirakko saa 
peräkkäin kolmena vuonna esim. vuoden palveluskoira palkinnon, saa hän kolmantena vuonna 
kiertopalkinnon itselleen.  

  

* Jokainen vastaa itse henkilökohtaisesti määräaikaan mennessä omat palkintoihin oikeuttavat 

tulokset niitä vastaanottaville ihmisille. Tulokset esitetään selkeästi, ilman ylimääräisiä tietoja (ei 

paikkakuntia). Tuloksia ilmoitettaessa kirjoitetaan koiran rotu, virallinen nimi tai jos koira on x-

rotuinen, kirjoitetaan nimen perään sulkuihin x-rotu, sitten koiran omistajan nimi. Esimerkki: 
 

Labradorinnoutaja Urbaanilegendan Tarina, omistaja Kalle Koiranomistaja 

12.5.2016, PAHA1, HK1 

7.7.2016 PAJÄ3, JK3 

 

Samalla idealla kaikki lajit, päivämäärän perää vain se oman koiran tulos. Huom. ilmoita vain tulokset, jotka 

vaikuttavat palkintokilpailussa.  

 
  

* Yhdistys muistaa arvokisoissa menestyneitä ja virallisissa lajeissa valioituneita koiria, sekä 

koulutustunnuksen saavuttaneita koirakoita.  
  

 

Yhdistyksen yhteiset, kaikkien jäsenten väliset palkittavat: 

 

RIKUN MALJA: Hallitus määrittelee palkinnon saajan vuosittain, saaja kaiverruttaa nimensä 

pokaaliin.  
  

RISTON SAAPAS: Hallitus määrittelee palkinnon saajan vuosittain, saaja kaiverruttaa nimensä 

saappaan ympärillä olevassa kaulapannassa roikkuviin nimilätkiin, jokaisella saappaan saaneella on 

oma lätkänsä.  
  

TALKOOPISTEPALKITTAVAT: Neljä eniten talkoopisteitä keränneet palkitaan. 

 


