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KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT 
 

 

 

 

Yleinen osa 
 

Koe- ja koulutustoimikunta valitsee kiertopalkintojen saajat edellisvuoden tulosten perusteella. 

Palkinnot jaetaan vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Tutustu 

kiertopalkintoihin alla olevista aukeavista linkeistä.  
 

Kiertopalkinnoista kilpailee vain SDY ry:n jäsenet. Koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. 
 
Haettavia kiertopalkintoja: Monipuolisin Dobermann, Toivon Malja, Vuoden Vetokoira ja Vuoden 

Agilitykoira. Jäsenistö voi ilmoittaa koiransa tulokset toimikunnalle. Hakuaika ilmoitetaan erikseen, 

ethän toimita tietoja ennen hakuajan alettua! 
 
Toimikunta myös ehdottaa hallitukselle yhdistyksen ansiomerkkejä jaettavaksi ansioituneille 

dobermann-harrastajille. 

 

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 ja vaikuttavat vuoden 2023 koirien valintaan. 
 

 
Kiertopalkinnot 
 

 

Voittaja-patsas 
 
Voittaja-patsas jaetaan kansallisten PK-kokeiden kesälajien 3-luokan tulosten perusteella tai 

mikäli joku yksittäinen suoritus katsotaan erityiskiitoksen arvoiseksi. Koe- ja koulutustoimikunta 

ehdottaa palkittavaa hallitukselle. Palkinto jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 
 

Palkinto jaetaan maasto- ja tottelevaisuustulosten (kokonaispisteet) perusteella parhaat pisteet 

saaneen koiran omistajalle. Pisteiden ollessa kahden parhaan koirakon kohdalla tasan, 

tottelevaisuuspisteet ratkaisevat.  

 

 

Peten malja 
 
Peten malja jaetaan PK-kokeiden 3-luokassa parhaan pistemäärän saavuttaneelle naisohjaajalle.  

Kiertopalkinnon saajan valinnassa huomioidaan kaikki PK-lajit, joissa on mukana 

tottelevaisuusosuus. Koe- ja koulutustoimikunta ehdottaa palkittavaa hallitukselle. Palkinto 

jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 
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Vuoden tulokas 

 

Vuoden tulokas –pokaali jaetaan ensimmäistä kauttaan PK-kokeissa kilpailevalle. 

Vähimmäisedellytys on, että BH-koe on suoritettu hyväksytysti ja koira on saavuttanut tulokset 

myös 2-luokasta (tai IFH1), mielellään myös 3-luokasta (tai IFH2) kyseisenä kautena. Jos 

ehdokkaat ovat tasaväkisiä, niin osallistuminen ja menestyminen dobermannien 

mestaruuskilpailuissa ratkaisee. 

 

Vuoden tulokas –pokaali on kiertopalkinto, jonka Koe- ja koulutustoimikunta jakaa yhdistyksen 

kevätkokouksessa. Pokaalia on jaettu vuodesta 1996 alkaen. Palkinto jaetaan vain SDY ry:n 

jäsenille. 

 

 

Paras miesohjaaja 

 

Paras Miesohjaaja –pokaali jaetaan PK-kokeiden 3-luokassa parhaan pistemäärän saavuttaneelle 

miesohjaajalle. Kiertopalkinnon saajan valinnassa huomioidaan kaikki PK-lajit, joissa on mukana 

tottelevaisuusosuus. Koe- ja koulutustoimikunta ehdottaa palkittavaa hallitukselle. Palkinto 

jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 
 

Paras Miesohjaaja –pokaali on kiertopalkinto, joka jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Palkinto 

jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 
 

 

Monipuolisin Dobermann 
 
Monipuolisin dobermann –pokaali on kiertopalkinto, joka siirtyy omaksi ohjaajakohtaisella kolmella 

kiinnityksellä. Pokaali on jaettu ensimmäisen kerran kevätkokouksessa v. 2001. 
 
Pokaali jaetaan vuosittain koiralle, joka on hyväksyttyjä tuloksia saavuttaen kilpaillut 

mahdollisimman monessa koiraharrastuslajissa, esim. 
-PK-kokeet 
-pelastuskoirakokeet 
-vepe 
-tottelevaisuuskokeet 
-vetokokeet (SPKL ja SVUL) 
-agility 
-näyttelyt 
 
Kiertopalkinnon saa koirakko, jolla on: 
1. Hyväksytty tulos suurimmassa määrässä lajeja 
2. Kilpailtaessa yhtä monella lajilla tulosten paremmuus ratkaisee voittajan. 

3. Kahden parhaan koirakon ollessa tasapisteissä, osallistuminen mestaruuskokeisiin katsotaan 

arvokkaammaksi. 
 
Koska on rinnastettava hyvinkin erilaisia tuloksia, suurin painoarvo on PK- ja pelastuskoiralajeissa 

sekä tottelevaisuuskokeilla. Kaikki käyttöaktiviteetti katsotaan näyttelytuloksia arvokkaammaksi. 

 

Luonnetta kuvaavia testejä ei huomioida pisteytyksessä (ZTP, LT, MH). 
 
SDY:n kiertopalkinnot myöntävällä elimellä (tässä tapauksessa koe- ja koulutustoimikunta) on 

oikeus harkita paremmuuksia ratkottaessa, otetaanko tuloksiin mukaan edes osittain suorittanut, 

vaikka ei olekaan onnistunut saamaan ns. hyväksyttyä pistemäärää. 
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Tämän kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa SDY:n jäseniä ilmoittamaan etukäteen 

nimetylle henkilölle aktiviteettinsa ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautumisaika ja 

hakemuksia vastaanottava henkilö ilmoitetaan vuoden alussa. Palkinnon saajan ei siis tarvitse olla 

minkään lajin huippu, vaan iloinen ja kokeilunhaluinen harrastaja. 
 
Kiertopalkinnon saajan on oltava SDY ry:n jäsen. 
 
Kiertopalkinnon ovat laittaneet liikkeelle Marita Packalén ja Reija Puolakka v. 2000. Ensimmäinen 

Monipuolisin dobermann -kiertopalkinto siirtyi Liisa Tammilehdon omistukseen 2005. Toinen 

kiertopalkinto siirtyi Mira Kastun omistukseen 2012. 
 
Marita Packalén ja Reija Puolakka lahjoittivat uuden Monipuolisin dobermann -pokaalin, joka 

jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 kevätkokouksessa. Tämä pokaali jatkaa kiertämistä 

samoilla säännöillä kuin edellinenkin vastaava kiertopalkinto. 
 
Palkintoa jaettaessa huomioitavaksi haluttavat tulokset tulee koiran omistajan/ohjaajan toimittaa 

koe- ja koulutustoimikunnalle osoitteeseen koulutus@sdy.fi, toimikunnan ilmoittamaan 

ajankohtaan mennessä. 
 
 

Vuoden TOKO-koira 
 

Vuoden TOKO-koira -pokaali jaetaan koirakolle, joka kilpailee parhaimmalla menestyksellä 

voittaja- tai erikoisvoittajaluokassa. Pokaali on ikuisesti kiertävä. 
 
Vuoden TOKO-koira –pokaali on kiertopalkinto, jonka koe- ja koulutustoimikunta jakaa 

yhdistyksen kevätkokouksessa. Pokaalia on jaettu vuodesta 1996 alkaen. Palkinto jaetaan vain 

SDY ry:n jäsenille. 
 
 

Vuoden Vetokoira 
 
SDY:n koe- ja koulutustoimikunta laittaa liikkeelle uuden kiertopalkinnon, joka jaetaan vuosittain 

yhdistyksen vuosikokouksessa. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2006 tulosten 

perusteella. Tämän kiertopalkinnon avulla yhdistys haluaa kunnioittaa valjakkohiihtokilpailuissa 

menestyneitä koiria. 
 
Yhdistyksen jäsenet voivat anoa kiertopalkintoa vuosittain viiden (5) parhaan SPKL:n 

valjakkohiihtokilpailutuloksen, VUL:n kilpailutulosten ja sulanmaan lajien kilpailutulosten 

perusteella. 
 
Vuoden Vetokoira -kiertopalkinnon voittaa eniten pisteitä saanut koira. Pisteet jakautuvat 

seuraavasti: 1. sija=4 p., 2. sija=3 p., 3. sija=2 p. Muista sijoista eli osallistumisesta, joissa koira 

juoksee maaliin saa yhden pisteen. 
 
SDY:n Vetomestaruuskisojen tulokset kerrotaan kahdella ja Suomen Mestaruuskisoissa saadut 

pisteet kerrotaan neljällä. Koe- ja koulutustoimikunta pitää itsellään oikeuden esimerkiksi 

mahdollisten tasapisteiden ollessa kyseessä päättää kiertopalkinnon voittaja mm. 

arvokisamenestysten perusteella. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. 
 
Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen. 
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Koe- ja koulutustoimikunta on 8.2.2014 tehnyt muutoksen Vuoden Vetokoira -kilpailun sääntöihin. 

Sääntömuutos astuu voimaan 1.1.2015. 
 
Lisäys pistelaskusääntöön: “Jos koiran omistaja itse hiihtää/juoksee/pyöräilee kilpailussa, saa siitä 

yhden (1) pisteen.” 
 
Palkintoa jaettaessa huomioitavaksi haluttavat tulokset tulee koiran omistajan/ohjaajan toimittaa 

koe- ja koulutustoimikunnalle osoitteeseen koulutus@sdy.fi, toimikunnan ilmoittamaan 

ajankohtaan mennessä. 
 
 

Vuoden Agilitykoira 
 

Vuoden Agilitykoira –palkinto on kiertopalkinto, jonka Koe- ja koulutustoimikunta jakaa 

yhdistyksen kevätkokouksessa. Pokaali on ikuisesti kiertävä. Pokaalia on jaettu vuodesta 2014 

alkaen. 
 
Palkinto jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 
 
Vuoden Agilitykoira -kiertopalkinto jaetaan koirakolle, joka saavuttaa eniten pisteitä kuluneen 

vuoden aikana. Pisteitä voi saada 15 startista ja pisteet ovat koirakkokohtaisia. Tarkemmat tiedot 

pisteiden saavuttamisesta löytyy ladattavasta pistetaulukosta, jolla tulokset myös ilmoitetaan 

toimikunnalle pyydettyyn päivään mennessä. 
 

 
Toivon malja 
 

Toivon malja on Toivon, Taikaviitan Pakki-Puuttuu 2004-2013, muistoksi perustettu kiertopalkinto 

jonka tarkoitus on sekä kannustaa dobermannharrastajia pelastuskoiratoiminnan pariin, että 

antaa sitä hälytysryhmätasolla harrastaville tunnustusta. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Helena 

Niemi vuonna 2013. 
 
Toivon malja on kiertopalkinto joka jaetaan vuosittain Suomen Dobermannyhdistyksen 

kevätkokouksessa käyttöönottotarkastuksen läpäisseelle dobermannkoirakolle. Jos 

käyttöönottotarkastuksen läpäisseitä koirakoita on useita, malja jaetaan enemmän koesuorituksia 

suorittaneelle tai kokeissa paremmin menestyneelle koirakolle. 
 

Pisteet koelajeittain: 
* kansalliset pelastuskoirakokeet (PEHA A tai B, PERA A tai B, PEJÄ A tai B, PEME) ja niitä 

vastaavat palveluskoirakokeet (HK3, JK3, EK3) 1 piste per läpäisty koe 
* kansainväliset pelastuskoirakokeet (IPOR raunio A tai B, IPOR haku A tai B, IPOR jälki A tai B) 2 

pistettä per läpäisty koe 
* osallistuminen kansallisiin tai kansainvälisiin arvokisoihin 3 pistettä per koe (pelkkä 

osallistuminen riittää) 
* Soveltuvuuskokeita ei lasketa koesuorituksiksi. 
 
Kiertopalkinnon saajan on oltava SDY ry:n jäsen. Kiertopalkinto jaetaan koiran omistajan 

määräaikana toimikunnalle toimitettujen tulosten perusteella yhdistyksen kevätkokouksessa. 
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Vuoden Rallytoko-koira 
 

Vuoden Rallytoko-koira -pokaali jaetaan koirakolle, joka saavuttaa eniten pisteitä lajissa oheisen 

taulukon mukaisesti. Pokaali on ikuisesti kiertävä ja se jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 

tuloksista. 
 
Vuoden Rallytoko-koira –pokaali on kiertopalkinto, jonka Koe- ja koulutustoimikunta jakaa 

yhdistyksen kevätkokouksessa. Koe- ja koulutustoimikunta ehdottaa palkittavaa hallitukselle 

edellisen kalenterivuoden tulosten perusteella. Palkinto jaetaan vain SDY ry:n jäsenille.  
 

 

Vuoden IFH-koira 
 

Vuoden IFH-koira -kiertopalkinto jaetaan koirakolle, joka saavuttaa eniten pisteitä IFH2-luokassa. 

Palkinto on ikuisesti kiertävä.  

 
Vuoden IFH-koira –palkinto on kiertopalkinto, jonka Koe- ja koulutustoimikunta jakaa yhdistyksen 

kevätkokouksessa. Koe- ja koulutustoimikunta ehdottaa palkittavaa hallitukselle edellisen 

kalenterivuoden tulosten perusteella. Palkinto jaetaan vain SDY ry:n jäsenille. 

 

Mikäli kahden parhaan koiran pisteet ovat samat, menestyminen mestaruuskokeessa ratkaisee. 

Mikäli mestaruuskokeesta ei saada eroa, verrataan kuluvan vuoden muita kokeita. Mikäli tälläkään 

ei saada eroa, katsotaan edellisen vuoden tuloksia. 

 

Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2023 kevätkokouksessa. 


