Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n palkintojen säännöt

PT-palkinto
”PT-palkinto” myönnetään vuosittain Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n jäsenen omistamalle
koiralle, joka on saavuttanut KAER –kokeessa korkeimman pistemäärän viimeksi päättyneen
kalenterivuoden aikana. Mikäli kahden tai useamman koiran pisteet ovat samat, arpa ratkaisee asian.
Palkinto on kiertopalkinto ja se jaetaan vuosikokouksessa. Palkinnon voittaja on velvollinen
kaiverruttamaan palkintoon koiran nimen, tuloksen sekä voiton vuosiluvun. Hänen tulee toimittaa se
seuraavan vuoden vuosikokoukseen uudelleen jaettavaksi. Saadakseen kiertopalkinnon tulee koiran
omistajan toimittaa yhdistyksen hallitukselle tiedot koiran saamasta koetuloksesta kirjallisesti
tammikuun loppuun mennessä.
Tausta: PT-palkinnon (PT=Paras Tulos) on luovuttanut Irmeli Mölsä / Piko-Teräs Oy. Palkintoa on alettu
jakaa vuoden 2004 tulosten perusteella. Silloin se luovutettiin poikkeuksellisesti vasta kesäpäivillä 5.7.8.2005 Pornaisten leirikeskuksessa. Kyseessä on siis paras saavutettu pistemäärä yhdessä kokeessa
luokasta riippumatta.

Englantilaisten palkinto
”Englantilaisten palkinto” myönnetään vuosittain Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n jäsenen
omistamalle englantilaiselle kanakoiralle, joka valitaan UKH:n englantilaisten kanakoirien mestariksi
KAKE-kokeessa. Palkinto on kiertopalkinto ja se jaetaan vuosikokouksessa. Palkinnon voittaja on
velvollinen kaiverruttamaan palkintoon koiran nimen, tuloksen sekä voiton vuosiluvun. Hänen tulee
toimittaa se seuraavan vuoden vuosikokoukseen uudelleen jaettavaksi.
Tausta: 12.1.2005 hallituksen kokouksessa hyväksyttiin otettavaksi käyttöön Englantilaisten palkinto,
joka jaetaan vuosikokouksessa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 2007 tulosten perusteella.

Masin kuksa
”Masin kuksa” jaetaan vuosittain Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n nuorimmalle mannermaisen tai
englantilaisen kanakoiran omistajalle, joka on viimeksi päättyneen kalenterivuoden aikana itse ohjannut
koiraansa ja saavuttanut sillä NUO1 –palkinnon. Palkinto on kiertopalkinto ja se jaetaan
vuosikokouksessa. Palkinnon voittaja on velvollinen kaiverruttamaan palkintoon nimensä sekä voiton
vuosiluvun. Hänen tulee toimittaa se seuraavan vuoden vuosikokoukseen uudelleen jaettavaksi.
Saadakseen palkinnon tulee koiran ohjaajan toimittaa yhdistyksen hallitukselle syntymäaikansa sekä
tiedot koiran saamasta koetuloksesta kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä.
Tausta: Masin kuksa on Pekka Räsäsen vuonna 2006 lahjoittama kiertopalkinto. Se jaettiin ensimmäisen
kerran pikkujouluissa 15.12.2006 Tuusulan Varuskuntakerholla.

UVL-pokaali
”UVL –pokaali” myönnetään vuosittain Uudenmaan kanakoirakerhon haulikkomestaruusammunnan
naisten sarjan parhaalle ampujalle. Muilta osin säännöt ovat samat kuin Pekan pytty –kiertopalkinnolla.
Tausta: Päätös kiertopalkinnon käyttöönotosta tehtiin hallituksen kokouksessa 31.5.1998 ja se jaettiin
ensimmäisen kerran vuoden 1999 ammuntojen perusteella.

Pekan pytty
”Pekan pytty” myönnetään vuosittain Uudenmaan kanakoirakerhon haulikkomestaruusammunnan
parhaalle ampujalle. Kolmesta peräkkäisestä tai viidestä yksittäisestä kiinnityksestä saa palkinnon
itselleen. Kilpailu on ammuttava aina ennen metsästyskauden alkua eli ennen elokuun 10. päivää.
Kilpailun järjestelyistä vastaa edellisen vuoden voittaja, joka hankkii palkinnot viidelle parhaalle
yhdistyksen laskuun. Kiertopalkinto jaetaan aina yhdistyksen vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon voittaja
on velvollinen kaivertamaan palkintoon nimensä, tuloksen sekä voittonsa vuosiluvun. Hänen tulee
toimittaa se seuraavaan vuosikokoukseen uudelleen jaettavaksi. Näitä sääntöjä täydennetään
tarvittaessa.
Tausta: Pekan pytty on jaettu ensimmäisen kerran vuoden 1986 tulosten perusteella ja sen on
lahjoittanut Pekka Lappalainen.

Iron –malja
”Iron -malja” myönnetään vuosittain Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n jäsenen omistamalle
koiralle, jonka kaikkien KAER –kokeiden pistemäärän keskiarvo on korkein viimeksi päättyneen
kalenterivuoden ajalta. Mikäli kahden tai useamman koiran pisteet ovat samat, arpa ratkaisee asian.
Palkinto on kiertopalkinto ja se jaetaan vuosikokouksessa. Palkinnon voittaja on velvollinen
kaiverruttamaan palkintoon koiran nimen, pistekeskiarvon sekä voiton vuosiluvun. Hänen tulee
toimittaa se seuraavan vuoden vuosikokoukseen uudelleen jaettavaksi. Saadakseen kiertopalkinnon
tulee koiran omistajan toimittaa yhdistyksen hallitukselle tiedot koiran kaikista kalenterivuoden aikana
saavuttamista koetuloksista kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä.
Tausta: Jaettu vuodesta 1983.

”Kosken paras” –palkinto
”Kosken paras” –palkinto myönnetään vuosittain koiralle, joka on saavuttanut korkeimman pistemäärän
Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry:n KAER –mestaruuskokeissa luokasta riippumatta. Mikäli kahden tai
useamman koiran pistemäärä on sama, arpa ratkaisee asian. Palkinto on kiertopalkinto ja se jaetaan
vuosikokouksessa. Palkinnon voittaja on velvollinen kaiverruttamaan palkintoon koiran nimen, tuloksen
sekä voiton vuosiluvun. Hänen tulee toimittaa se seuraavan vuoden vuosikokoukseen uudelleen
jaettavaksi.
Tausta: Alunperin Kosken palkinto jaettiin parhaalle Koski TL:n kokeeseen osallistuneelle koiralle
riippumatta siitä oliko omistaja yhdistyksen jäsen vai ei. Myöhemmin palkinnon myöntöperuste muuttui
ja se jaettiin Koski TL:ssä järjestettyjen yhdistyksen mestaruuskokeiden parhaalle koiralle. Vuoden 2005
jälkeen mestaruuskisoja ei enäää ole järjestetty Koski TL:ssä ja nykyään palkinto jaetaan yhdistyksen
mestaruuskokeissa parhaan pistemäärän saavuttaneelle koiralle koepaikasta ja luokasta riippumatta.
Palkinto on jaettu vuodesta 1992. Sitä aikaisemmin valittiin ”Kerhon paras koira”, joka 1982 oli kerhon
paras koekoira, 1983-1988 paras koira kussakin luokassa koepisteiden keskiarvon perusteella.
Varsinaiset mestaruuskokeet aloitettiin hallituksen päätöksellä 14.2.1989.

Nuoren ohjaajan lautanen
”Nuoren ohjaajan lautanen” myönnetään vuosittain Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry:n jäsenelle,
joka on ensimmäisen omistamansa kanakoiransa kanssa ollut aktiivinen ja saanut tulosta aikaiseksi.
Palkinto jaetaan vuosikokouksessa. Päätöksen sen luovuttamisesta tekee yhdistyksen hallitus,
jäsenistöltä tammikuun loppuun mennessä saamiensa ehdotusten ja perustelujen pohjalta.
Tausta: Ei tiedossa

Pyyteettömän työntekijän palkinto
”Pyyteettömän työntekijän palkinto” myönnetään vuosittain Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry:n
jäsenelle, joka on pyyteettömällä työnteollaan ja aktiivisuudellaan auttanut kerhon toiminnassa.
Palkinto jaetaan vuosikokouksessa. Päätöksen sen luovuttamisesta tekee yhdistyksen hallitus,
jäsenistöltä tammikuun loppuun mennessä saamiensa ehdotusten ja perustelujen pohjalta.
Tausta: Jaettu vuodesta 1982. Joinain vuosina palkintoa on jaettu myös nimellä ”Vuoden Teko”.

Matti Heiskasen puukko
”Matti Heiskasen puukko” myönnetään vuosittain Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry:n jäsenelle, joka
on pyyteettömällä työnteollaan ja aktiivisuudellaan auttanut kerhon toiminnassa sekä lisäksi menestynyt
koiransa kanssa koerintamalla. Palkinto jaetaan vuosikokouksessa. Päätöksen sen luovuttamisesta tekee
yhdistyksen hallitus, jäsenistöltä tammikuun loppuun mennessä saamiensa ehdotusten ja perustelujen
pohjalta.
Tausta: Palkinto on ensimmäisen kerran jaettu vuoden 2007 ansioista ja sen taustahahmona on
yhdistyksen perustajajäsen Matti Heiskanen.

Muita aikanaan jaettuja palkintoja
”Upinniemen hylsy” on aikanaan jaettu Upinniemen KAER –kokeen parhaalle koiralle. Samalla
perusteella on jaettu ”Isnäsin palkinto” Isnäsin kokeen parhaalle koiralle. ”Paras kouluttaja-ohjaaja –
pari” äänestettiin vuosikokouksessa läsnäolevien kesken lippuäänestyksellä ja kriteerinä oli vuoden
aikana tapahtunut edistys koulutuksellisesti sekä metsästyksellisesti. ”Jouko Virosen malja” jaettiin
vuosittain henkilölle, joka ”on aktiivinen kanakoiraharrastajain järjestötoiminnassa, aktiivinen
koetoiminnassa, näyttelytoiminnassa, osoittaa kyvykkyytensä ammunnan eri lajeissa ja tuntee myös
riistasta saatavan hyödyn ja osaa hyödyntää tämän hyvänä makunautintona jahtiporukan seurassa”.
”Edyn kuksa” jaettiin Kuivalan erikoiskokeessa osallistuvalle koiralle ”jonka kanssa tuomari haluaisi
metsästää vähintään kolme päivää yhtäjaksoisesti”. Lisäksi on jaettu ainakin ”Ässä –pokaali”, jonka
jakoperuste ei ole nykyisen hallituksen tiedossa.

