
 

Amandan malja  

Palkinto on Avenina´s kasvattaja Nina Lehtisen myöntämä palkinto Suomessa 

syntyneelle ja Suomessa asuvalle sekä Suomeen rekisteröidylle vuoden 

aktiivisimmalle unkarinvinttikoiralle, jonka omistaja on SUN ry:n jäsen. Mikäli 

koiralla on useampi omistaja, riittää että yksi omistajista on jäsen. Koira voi 

osallistua pisteiden keräämiseen siitä päivästä alkaen, jolloin koira on rekisteröity 

Suomen Kennelliittoon. (= koiralla on suomalainen rekisterinumero) 

 

Amandan malja on saanut nimensä Avenina´s kennelin kantanartun Amandan 

mukaan. (Tuzviragvadasz Amanda 2.5.2001-9.6.2011)  

 

Ensimmäinen Amandan malja jaettiin vuonna 2013, vuoden 2012 tulosten 

perusteella. 

 

Pisteitä lasketaan siten, että jokaisesta osallistumisesta mihin tahansa viralliseen 

Suomen Kennelliiton alaisuudessa järjestettävään tapahtumaan saa yhden pisteen. 

Tämän lisäksi kotimaan epäviralliseen pentunäyttelyyn osallistumisesta sekä 

ulkomailla kunkin maan kennelliiton alaiseen viralliseen tapahtumaan 

osallistumisesta saa myös pisteen per jokainen tapahtuma. Ulkomaantuloksien 

määrää ei siis ole tässä kiertopalkinnossa rajattu. Näyttelyiden lisäksi, muita 

virallisia kokeita/kilpailuja ovat esim. maasto- ja ratakisat, kennelliiton luonnetesti 

tai luonnekuvaus, tokokokeet, agilitykilpailut, mejä-koe jne. 

Koiran saama tulos tapahtumasta ei vaikuta pisteen saamiseen, kaikki osallistumiset 

huomioidaan. Kiertopalkinnon voittaa se koira, jolla on yhdeltä kalenterivuodelta 

eniten pisteitä.   

Pisteiden laskusta vastaa palkinnon myöntäjä Nina Lehtinen.  

 

HUOMIOITAVAA: 

• Pisteiden laskennan lähteenä toimii Kennelliiton jalostustietojärjestelmä.   

• Koiran tulokset jotka eivät näy kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä 

Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, sekä ne tulokset jotka on 

saatu ulkomailta, tulee itse lähettää viimeistään 31.1. osoitteeseen 

aveninas@gmail.com . Liitteeksi tosite, joka todentaa kyseisen koiran 

osallistumisen. (esim. näyttelyarvostelun kopio, juoksukisan tuloslistan kopio, 

koetuloksen kopio jne.) 



• Mikäli lähetetyissä tuloksissa / tositteissa on jotain puutteita tai epäselvyyttä, 

pyytää kiertopalkinnon myöntäjä lisätietoja lähettäjältä. 

• Mikäli koiran omistajatietoa ei näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, 

tulee koiran omistajan lähettää yllä mainittuun osoitteeseen koiran 

omistajatodistus, jotta voidaan tarkistaa, että koiran omistaja on SUN ry:n 

jäsen. 

 

Amandan malja -kiertopalkinnon sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa 

SUN ry:n hallituksen tuella Nina Lehtinen. Muutokset astuvat voimaan 

muutospäivämäärästä katsottuna aina seuraavan vuoden alusta. SUN ry tiedottaa 

jäseniä mahdollisista muutoksista. 

  

Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden 

maaliskuun alussa lista, jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä 

keränneiden koirien nimet ja pistemäärät. Lisäksi voittajakoiran omistajalle 

ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Palkinto jaetaan ensisijaisesti yhdistyksen 

sääntömääräisessä vuosikokouksessa lokakuussa tai palkinto toimitetaan voittajalle 

muulla tavoin, esimerkiksi postittamalla. 

Sääntöjä on tarkennettu joulukuussa 2022 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 

1.1.2023. 


