
TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN  
TÄHTIKOIRA-  JA VUODEN KOIRA KILPAILUN – SÄÄNNÖT 
 

Turunmaan Kennelyhdistys – Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä 
omistuksessa olevat koirat. Lisäksi palkitaan junior handler-tulosten perusteella paras junior handler. 
 

Kilpailuluokat ovat seuraavat; 

• TÄHTIKOIRA 

• HOPEAKOIRA 

• PRONSSIKOIRA 

• TÄHTIVETERAANI 

• VUODEN JUNIORILUOKAN NÄYTTELYKOIRA 

• VUODEN TOKO–KOIRA 

• VUODEN ALOITTELEVA TOKO-KOIRA 

• VUODEN AGILITYKOIRA 

• VUODEN MEJÄ-KOIRA 

• VUODEN ALOITTELEVA VEPE-KOIRA 

• VUODEN VEPE-KOIRA 

• VUODEN JUNIOR HANDLER 

• VUODEN MONITOIMIKOIRA 
 

Osallistuminen edellyttää; 

1. Koiranomistaja on TKY-ÅKF ry:n jäsen ja jäsenmaksu kyseiseltä vuodelta on suoritettu. 
2. Vuoden Junior  Handler –kilpailuun osallistuva on  TKY-ÅKF ry:n jäsen ja jäsenmaksu kyseiseltä 

vuodelta on suoritettu. 
3. Tulokset – näyttelyn/kokeen/junior handler -kilpailun paikka ym. tiedot ilmoitetaan kirjallisesti koiran 

omistajan/junior handler-kilpailijan allekirjoituksella varustettuna. 
4. Tulokset ilmoitetaan viimeistään seuraavan vuoden 15.01. mennessä. 
5. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. 

Voittajille luovutetaan kunniakirjat sekä tähtikoiralle, vuoden TOKO-koiralle, vuoden agilitykoiralle ja vuoden 
MEJÄ-koiralle kiertopalkinto. 
 
 
TÄHTIKOIRAKILPAILU 
 
Enintään viisi parasta näyttelyä huomioidaan. Näistä yhden on oltava joko kansainvälinen tai 
erikoisnäyttely. Erikoisnäyttely on rodun rotujärjestön vuosittainen päänäyttely. Mikäli kyseessä on 
useamman rodun näyttely, ei RYP eikä BIS –pisteitä jaeta. 
Mukaan voidaan laskea korkeintaan kaksi (2) ulkomaista näyttelytulosta. 
Epävirallisia pentuluokkien tuloksia ei huomioida 
Pisteitä ei lasketa yhteen vaan ne lasketaan korkeimman sijoituksen mukaan.                       

 kv-näyttely kansall. näyttely ryhmänäyt. erikoisnäyt. 

ROP 7 pist 6 pist  5 pist 9 pist 

VSP 6 pist 5 pist  4 pist 7 pist 

PU/PN 2 5 pist 4 pist  3 pist 6 pist 

PU/PN 3 4 pist 3 pist  2 pist 5 pist 

PU/PN 4 3 pist 2 pist  1 pist 4 pist 

RYP 1 12 pist 11 pist  10 pist 

RYP 2 11 pist 10 pist   9 pist 

RYP 3 10 pist  9 pist   8 pist 

RYP 4  9 pist  8 pist   7 pist 



 

BIS 1 18 pist 16 pist  11 pist 

BIS 2 17 pist 15 pist 

BIS 3 16 pist 14 pist 

BIS 4 15 pist 13 pist 

 

TÄHTIVETERAANI 

Veteraaniluokan pisteitä jaetaan vain erinomaisen laatuarvostelun saaneille. Tähtiveteraanikilpailuun voi 
osallistua vain veteraaniluokan tuloksilla. 

ROP-VET 6 pist  BIS 1-vet 20 pist 

VSP-VET 4 pist  BIS 2-vet 18 pist 

ERI 2 3 pist  BIS 3-vet 17 pist 

ERI 3 2 pist  BIS 4-vet 16 pist 

ERI 4 1 pist 

 

VUODEN JUNIORILUOKAN NÄYTTELYKOIRA - säännöt 

1. Pisteitä laskettaessa huomioidaan mukaan korkeintaan viisi (5) parasta näyttelytulosta. 
2. Mukaan voidaan laskea korkeintaan kaksi (2) ulkomaista näyttelytulosta. 
3. Mukaan laskettujen tulosten tulee olla junioriluokan tuloksia. 

ROP-JUN 6 pist  BIS 1-jun 20 pist 

VSP-JUN 4 pist  BIS 2-jun 18 pist 

ERI 2 3 pist  BIS 3-jun 17 pist 

ERI 3 2 pist  BIS 4-jun 16 pist 

ERI 4 1 pist 

 
VUODEN TOKO-KOIRAKILPAILUN säännöt 

Kolmen parhaan kokeen tulokset huomioidaan. Mukaan otetaan myös muissa pohjoismaissa saavutetut 
tulokset. 

Pistelasku suoritetaan seuraavasti; 

1 palkinto 15 pistettä 

2 palkinto 10 pistettä 

3 palkinto  5 pistettä 

Lisäksi jaetaan lisäpisteitä saavutetun pistemäärän mukaan seuraavasti; 

• ALO-luokassa saavutetut 180 pistettä tai enemmän - + 5 pistettä 

• AVO-luokassa saavutetut 280 pistettä tai enemmän - + 10 pistettä 

• VOI- ja EVL –luokassa saavutetut 280 pistettä tai enemmän - + 5 pistettä. Sekä näissä luokissa 
saavutetut 300 pistettä tai enemmän - + 10 pistettä 

PIIRIN MESTARUUS SUOMEN MESTARUUS POHJOISMAIDEN & EM –
KILPAILUT 

PM 1 + 15 pistettä SM 1 + 30 pistettä kulta + 40 pistettä 
PM 2 + 10 pistettä SM 2 + 20 pistettä hopea + 30 pistettä 
PM 3 + 5 pistettä SM 3                 +10  pistettä pronssi + 20 pistettä 

 



Jos koirilla on tasavertaiset pisteet, lasketaan kokeessa saadut pisteet yhteen. Jos kyseessä on  eri 

luokissa kilpailevat koirat, lasketaan kokeessa saatujen pisteiden prosentuaaliset pisteet. Jos nämäkin 

pisteet menevät  tasan, katsotaan kummalla koiralla on paremmat pisteet kokonaisvaikutelmasta. Mikäli 

näissäkään pisteissä ei ole eroa, palkitaan kaksi vuoden TOKO-koiraa. 

 

 
VUODEN ALOITTELEVA TOKO – KOIRA - säännöt 

1. Pisteitä laskettaessa huomioidaan kolme parasta kotimaassa käytyä virallista koetta. Palkinnosta 
voivat kilpailla kuluneen kalenterivuoden aikana kilpailu-uransa aloittaneet koirakot. 

2. Omistajan tulee ilmoittaa laskennassa huomioitavat tulokset, sijoitus ja mahdolliset muut pisteisiin 
vaikuttavat seikat itse sekä liittää kopio kilpailukirjasta mukaan. 

Pisteiden mennessä tasan voittaa eniten 1. tuloksia saanut koira.  Jos koirat ovat edelleen tasoissa, voittaa 
koira, jolla on eniten 2. tuloksia jne. 

Samalla koiran tuloksella ei voi hakea sekä vuoden paras TOKO –koira –että vuoden paras Aloitteleva 
TOKO-koirapalkintoa. 

 Tulos pisteytys: 
 

 LUOKKA 

TULOS ALO AVO VOI 

1 3 p 4 p 5 p 

2 2 p 3 p 4 p 

3 1 p 2 p 3 p 

Lisäksi saa lisäpisteitä seuraavasti: 

• 1. tulos + sijoitus 1-3 luokassa taulukon pisteet kerrotaan kahdella. 

• koirakon osallistuessa piirin mestaruus, Suomen mestaruus joukkue arvokisoihin ja/tai niiden 
karsintoihin +1 pistettä/kisa. 
 

 
VUODEN AGILITYKOIRA - säännöt 

1. Pisteitä laskettaessa huomioidaan kymmenen (10) parasta käytyä virallista kilpailua. 
2. Omistajan tulee ilmoittaa laskennassa huomioitavat 0-tulokset, luokan koko ja muut mahdolliset 

pisteisiin vaikuttavat seikat itse, sekä liitettävä kopio kilpailukirjasta mukaan. 
3. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira voittaa. 

Sijoitus pisteytys Pisteytykset 

Sijoitus/Luokka 3. lk 2. lk 1. lk 

1 7 5 4 

2 6 4 3 

3 5 3 2 

4 4 2 1 

5-10 3 1 1 

Jos pisteet menevät tasan, voitta se jolla on eniten 1. sijoja. Jos koira ovat edelleen tasoissa, voittaa se 
jolla on eniten 2. sijoja jne. 

Lisäksi saa lisäpisteitä seuraavasti: 

• kilpailu-uransa vuoden aikana aloittanut koirakko + 1 pistettä 

• luokan koko suurempi kuin 35 koirakkoa – taulukon pisteet kerrotaan 2:lla 



• koiran osallistuessa piirin mestaruus, Suomen mestaruus, Euroopan mestaruus ja 
maailmanmestaruus yksilö tai joukkue arvokisoihin ja/tai niiden karsintoihin + 1 pistettä/kisa. 
 

 
VUODEN MEJÄ-KOIRAKILPAILUN säännöt 

1. Kilpailussa huomioidaan kolme parasta tulosta. 
2. Pisteet lasketaan seuraavasti; 

• koiran saavuttamat koepisteet lasketaan yhteen luokasta riippumatta. 

• lisäksi VOI-luokassa jaetaan lisäpisteitä: 

      VOI 1 3 pistettä 
      VOI 2 2 pistettä 
      VOI 3 1 piste 

3. Suurimman pistemäärän saavuttanut koira on Turunmaan Kennelyhdistyksen vuoden MEJÄ-   
koira.Tasapisteissä ratkaistaan kilpailun voitto parhaan koekohtaisen tuloksen perusteella. Jos sekin 
on sama, ratkaisee toinen tai viimeksi kolme koe. Jos pisteet ovat vielä yhdenvertaiset, jaetaan 
voitto siihen oikeutettujen koirien kesken. 

 

VUODEN ALOITTELEVA VEPE-KOIRA säännöt 

1. Palkinnosta voivat kilpailla kuluneen kalenterivuoden aikana Vepe-koeuransa aloittaneet koirakot. 
2. Omistajan tulee toimittaa laskennassa huomioitavat tulokset sekä kopio kilpailukirjasta mukaan. 
3. Kilpailuun lasketaan korkeintaan neljän kokeen tulokset. 
    Pisteiden mennessä tasan huomioidaan suorituspisteet kustakin kokeesta (myös SOVE) 
4. Ainoastaan Suomessa saadut koetulokset huomioidaan. 

 

Pisteytys 

  ALO AVO         VOI 

 I-tulos 10 p 20 p         30 p 

II-tulos 8 p 1 5 p         25 p 

III-tulos 5 p 10 p         20 p 

hyväksytty SOVE 8p 

landseerit ja newfoundlandinkoirat  extra 8p, kun saavat alokasluokasta ensimmäisen tuloksensa (siis 
vähintään III-TULOS) 
   
 

VUODEN VEPE-KOIRA säännöt 

1. Omistajan tulee toimittaa laskennassa huomioitavat tulokset sekä kopio kilpailukirjasta mukaan. 
2. Kilpailuun lasketaan korkeintaan neljän kokeen tulokset. 
    Pisteiden mennessä tasan huomioidaan suorituspisteet kustakin kokeesta.  
3. Ainoastaan Suomessa saadut koetulokset huomioidaan. 

 

 



Pisteytys 

 

  

 

 

 

Sijoittuminen SM-kokeessa: 1.30 p 
                                               2.20 p 
                                               3.10 p 
 
 
 
VUODEN JUNIOR HANDLER-KILPAILU 

Kilpailu on tarkoitettu niille kaikille, joilla on oikeus kilpailla Junior Handlerkilpailuissa. Kilpailijan on oltava 
TKY-ÅKF ry:n jäsen ja jäsenmaksu kyseiseltä vuodelta on oltava suoritettu. Kilpailussa jaetaan kaksi 
palkintoa: paras 10-13 vuotias ja paras 14-17 vuotias. Pisteitä jaetaan seuraavista kilpailuista: 

• SM-kilpailu 

• SM-osakilpailu 

• muut virallisten näyttelyiden yhteydessä järjestettävät kilpailut 

Pistetaulukko 

Sija SM-kilpailu SM-osakilpailu Muut kilapilut 

1. 40 pist. 30 pist. 10 pist. 

2. 38 pist. 28 pist. 8 pist. 

3. 36 pist. 26 pist. 6 pist. 

4. 34 pist. 24 pist. 4 pist. 

5. 32 pist. 22 pist. 2 pist 

Lisäksi Kennelpiirin mestaruudesta saa + 10 pistettä. 
Kilpailussa otetaan huomioon viisi kilpailua ja näistä viidestä kilpailusta kerätyt pisteet lasketaan yhteen. 
Pisteiden mennessä tasan, voittaa kilpailija, jolla on enemmän korkeampia sijoituksia. 

 

VUODEN MONITOIMIKOIRA - säännöt 

1. Yleisissä pisteytyksissä otetaan huomioon kaikille roduille avoimet lajit eli agility, MEJÄ, TOKO, 
näyttely. 

2. Lisäksi muissa kuin taulukoissa mainituissa lajeissa tuloksen saamisesta saa 4 pistettä/laji. Mukaan 
laskettavat lajit ovat sellaisia, joiden arvosteluissa käytetään palkintosijoja. Hyväksytty/hylätty –
periaatteella arvosteltavat kokeet eivät kuulu tämän palkinnon jakamisessa huomioon 
otettaviin lajeihin (kokeisiin). 

3. Osallistumiskertoja lasketaan korkeintaan 3/laji ja tuloksia pitää olla vähintään kahdesta lajista. 
4. Kilpailutulosten tulee olla virallisista kilpailuista saatuja. Jokaisesta näistä neljästä kaikille roduille 

avoimesta lajista saa yhden (1) osallistumispisteen per laji kun koira saa tuloksen. 

Mikä kahdella tai useammalla koiralla on tasapisteet, voitta se koira, joka harrastaa useampia lajeja. Jos 
vielä on kyseessä tasapeli, palkinto jaetaan kummallekin tasapisteissä olevalle koiralle. 

 

 ALO AVO VOI 

I-tulos 10 p 20 p 30 p 

II-tulos 8 p 15 p 25 p 

III-tulos 5 p 10 p 20 b 



MEJÄ Tottelevaisuuskoe Pist. 

VOI 1 (40-50 p) EVL/VOI 1 (255-320 p) 7 p 

VOI 2 (30-39 p) EVL/VOI 2 (224-alle 255 p) 5 p 

VOI 3 (20-29 p) EVL/VOI 3 (192-alle 224 p) 4 p 

AVO 1 (40-50 p) AVO/ALO 1 (255-320 p)/(160-200 p) 3 p 

AVO 2 (30-39 p) AVO/ALO 2 (224-alle 255 p)/(140-alle 160 p) 2 p 

AVO 3 (20-29 p) AVO/ALO 3 (192-alle 224 p)/(100-alle140 p) 1 p 

TOKO: Jos palkinnosta kilpailevalla koiralla on tasatulos pisteiden osalta, ylemmästä luokasta saatu tulos 
voittaa. 

Näyttely Pisteet 

ROP/VSP 7 p 

PU 2-4/PN 2-4 6 p 

Erinom. ja luokassaan 1. 5 p 

Erinom. ja luokassaan 2. 4 p 

Erinom. ja luokassaan 3. 3 p 

Erinom. ja luokassaan 4. 2 p 

Erinomainen 1 p 

Näyttelytuloksissa korkeimman pistemäärän antava sijoitus otetaan huomioon. Pisteitä EI lasketa yhteen 
(eli EI esim. ERI 2, PN 4) vaan (PN 4). 

Agility Pisteytykset 

Sijoitus/Luokka 3. lk 2. lk 1. lk 

1 7 p 5 p 5 p 

2 5 p 4 p 4 p 

3 5 p 4 p 3 p 

4 4 p 3 p 2 p 

5-10 3 p 2 p 1 p 

 

 

 

 

VEPE Pisteet 

VOI 1 6 p 

VOI 2 5 p 

VOI 3 4 p 

AVO 1/ALO 1 3 p 

AVO 2/ALO 2 2 p 

AVO 3/ALO 3 1 p 


