
Suomen Kettuterrierit ry:n käyttöjalostuspalkinnot  
  
 
 
 

 
1§  
Palkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien, 
metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten kettuterrierien jalostustyötä. 
Palkinto jaetaan koirille, jotka ovat osoittaneet periyttävänsä edellä mainittuja 
ominaisuuksia. 
 
2§  
Palkinnon myöntää yhdistyksen hallitus anomuksesta, joka palkittavan 
koiranomistajan on tehtävä hallitukselle kirjallisena. Palkittavan koiran omistajan on 
oltava yhdistyksen jäsen. Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa. 
Anomus on jätettävä kuukautta ennen vuosikokousta ja siinä on lueteltava 
palkintoon oikeuttavat jälkeläiset, niiden suoritukset ja suoritusten päivämäärät. 
 
3§  
Palkinnon saavuttamisen ehtona on, että koiralla on hyväksytty näyttelytulos 
virallisesta luokasta.  
 
4§  
Palkinto jaetaan kultaisena, hopeisena ja pronssisena. Koira, joka on aiemmin 
saavuttanut alemman palkinnon, voi myöhemmin saavuttaa korkeamman 
palkinnon. 
 
Kultainen käyttöjalostuspalkinto 
 
Uros: vähintään 90p kun korkeintaan 15 jälkeläistä vähintään neljästä eri nartusta 
huomioidaan. 
Narttu: vähintään 54p kun korkeintaan 9 jälkeläistä vähintään kahdesta eri uroksesta 
huomioidaan. 
 
Hopeinen käyttöjalostuspalkinto 
 
Uros: vähintään 60p kun korkeintaan 10 jälkeläistä vähintään kolmesta eri nartusta 
huomioidaan. 
Narttu: vähintään 36p kun korkeintaan 6 jälkeläistä huomioidaan. 



 
Pronssinen käyttöjalostuspalkinto 
 
Uros: vähintään 30p kun korkeintaan 5 jälkeläistä vähintään kahdesta eri nartusta 
huomioidaan. 
Narttu: vähintään 18p kun korkeintaan 3 jälkeläistä huomioidaan. 
 
5§  
Koiran ensimmäisen polven jälkeläiset, jotka ovat saaneet näyttelyssä vähintään 
laatuarvostelun H (tai entinen 2) antavat pisteitä seuraavasti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisäpisteet huomioidaan vain niiden jälkeläisten osalta, joilla on yllä olevan luettelon 
mukaisia varsinaisia pisteitä. Jokaisen jälkeläisen kohdalla huomioidaan vain 
korkeimman pistemäärän antava suoritus ja näyttelytulos. 
 
6§  
Ulkomailla saavutettuja tuloksia ei huomioida. 
 
Edellä mainitut säännöt on hyväksytty SKT ry:n hallituksen kokouksessa 8.7.2010. 
Säännöt ovat voimassa 1.1.2011 alkaen. Sääntöihin kohtaan 3§ on hyväksytty 
muutos SKT ry:n hallituksen kokouksessa 20.4.2016 ja kohtaan 5§ on hyväksytty 
muutos jalostustoimikunnan esityksestä SKT ry:n hallituksen kokouksessa 6.11.2019. 
 

Varsinaiset pisteet Lisäpisteet 

FI KVA 10 C.I.B 4 VERI1 2 

FI KVA-M 10 FI MVA 3 VERI2 1 

LUME1 8 FI KVA-V 5 MEJÄ AVO1 2 

LUT-A 8 FI JVA 5 MEJÄ AVO2 1 

LUT-B 5 CACIB/SERT 2 MEJÄ VOI1 3 

LUT-C 3 ERI 1 MEJÄ VOI2 1 


