
Vuoden lampuri -kisan sääntouudistus ehdotukset ryhmittäin 
 
Vuoden lampuri -kilpailussa paras ja menestynein koira palkitaan joka kategoriasta. 
Kilpailussa huomioidaan ja pisteitä lasketaan ainoastaan Suomen Kennelliiton 
hyväksymistä virallisista näyttelyistä/kokeista/tapahtumista. Kilpailuvuosi on yksi 
kalenterivuosi. Kilpailuihin voi osallistua koira, jonka omistaja on Suomessa 
vakinaisesti asuva Vanhaenglanninlammaskoira ry:n jäsen. Pisteet lasketaan kaikille 
kilpailuun ilmoitetuille koirille. Ilmoittautumiset kilpailuun kalenterivuoden loppuun 
mennessä sähköpostiosoitteeseen oesfi.pisteet@gmail.com. Mielellään jo heti koiran 
osallistuttua ensimmäiseen näyttelyyn. 

 
 
Vuoden aktiivilampurikilpailun sääntöjen uudistaminen 
Periaatteita 

 
1. Läpinäkyvyys: pisteiden laskentaperusteet (pistelaskutaulukko) ja jokaisen koiran 

pisteisiin oikeuttavat tiedot on oltava kaikkien jäsenten saatavilla, jolloin pistelaskun 
oikeellisuus on kaikkien tarkastettavissa. 

2. Yksinkertaisuus: pistelasku ei saa olla liian aikaa vievää ja hankalaa, jolloin kaikki 
osaavat halutessaan tarkastaa pisteiden oikeellisuuden. 

3. Kohtien 1 ja 2 toteutumiseksi pisteisiin oikeuttavien tietojen on löydyttävä Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmästä. 

4. Pistelaskutaulukon kohdat on pystyttävä perustelemaan. Työryhmä päätyi 
ratkaisuun, jossa lähes kaikki aktiivisuusmuotojen alalajit pisteytettiin keskenään 
samalla tavalla ja lajikohtaisella maksimipistemäärällä kannustetaan 
monipuolisuuteen. Erikoisnäyttelyn poikkeavalla painotuksella pyritään tekemään 
siitä lammaskoirien ja lammaskoirakasvattajien päätapahtuma ja kohtauspaikka. 

5. Aktiivilampurikilpailussa tärkeää ei ole tulokset vaan osallistuminen. Pisteet saa siis 
osallistumisesta. 

6. Tarkoituksena on leikkimielisen kilpailun varjolla kannustaa aktiivisuuteen ja sitä 
kautta tuottaa koirille mielekästä toimintaa, hyviä kokemuksia ja parempi 
elämänlaatu. Aktiivinen lampuri on myös hyvää mainosta rodulle. 

7. Samalla tuotetaan rotua ja sen jalostamista hyödyttävää tietoa luonteeseen ja 
terveyteen liittyen 

 
Aktiivilammaskoiran määritelmä 

 
Vuoden aktiivilammaskoira on lampuri, joka on aktiivisesti ja monipuolisesti osallistunut 
harrastustoimintaan sekä luonnetta ja terveydentilaa mittaaviin tapahtumiin/ tutkimuksiin. 

 
Pistelaskussa huomioitavat suoritteet 

 
Pistelaskussa huomioidaan kilpailuvuoden aikana 1.1. - 31.12. tehdyt suoritteet ja ne 
haetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä vuoden viimeisenä päivänä (31.12.). 
Poikkeuksena erikoisnäyttelyn Freestyle-luokan tulokset, joita ei saa 
jalostustietojärjestelmästä, ne ilmoitetaan pistelaskijalle näyttelytoimikunnan 
toimesta heti erikoisnäyttelyn jälkeen. Terveystulosten osalta 
jalostustietojärjestelmässä näkyy lausuntopäivä ja aktiivilammaskoirakilpailun pisteet 
kirjataan tuolle lausuntopäivän mukaiselle vuodelle. Pisteitä saa vain lausuntovuonna, 
vaikka lausunto olisi elinikäinen. 

mailto:oesfi.pisteet@gmail.com


Kilpailun järjestäjä ei vastaa siitä, että jalostustietojärjestelmän tiedot ovat paikkansa pitävät. 
Koiran omistaja/haltija voi kuitenkin ilmoittaa pistelaskijalle, mikäli 
jalostustietojärjestelmässä 31.12. näkyvät koiran tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset ja 
toimittaa dokumentit oikeista tiedoista pistelaskijalle sähköpostitse 7.1. klo 24:00 mennessä. 
Mikäli virheeltä tai puuttuvaa tietoa ei ilmoita määräaikaan mennessä, sitä ei huomioida 
pistelaskussa. 

 
(Toisin sanoen: Aktiivilampurikilpailun palkinnot jaetaan 8.1. tiedossa olevien suoritteiden 
perusteella. Pisteitä ei lasketa ja jaettuja palkintoja ei jaeta uudelleen, vaikka 
jalostustietojärjestelmään julkaistaisiin jälkikäteen uusia tai korjattuja tietoja). 

 
 
 

Aktiivilampurikilpailun pistelaskutaulukko 1.1.2023 alkaen 
 

Aktiivisuusmuodot Lajit Pisteet Enimmäispistemäärä 

HARRASTUKSET Näyttely 1 4 
Erikoisnäyttely (2024 Euro Show) 2 2 
Erikoisnäyttely Freestyle-luokka 2 2 
Toko 1 4 
Agility 1 4 
Paimennuskoe/esikoe 1 4 
Nosework 1 4 
Rallytoko 1 4 
Koiratanssi 1 4 
Valjakkohiihto 1 4 
Vesipelastuskoe 1 4 
Pelastuskoirakoe 1 4 

 
TESTIT/ KOKEET/ 
TARKASTUKSET 

Luonnetesti (LTE) 2 2 
MH-luonnekuvaus 2 2 
Käyttäytymiskoe (BH) 2 2 
Paimennustaipumuskoe 2 2 
Jalostustarkastus 
(ulkomuoto/ käyttäytyminen) 

2 4 

 
TERVEYS Lonkkanivel 1 1 

Kyynärnivel 1 1 
Olkanivelen osteokondroosi 1 1 
Polvilumpioluksaatio 1 1 
Selkä: spondyloosi 1 1 
Selkä: LTV, VA 1 1 
Silmälausunto 1 1 
Sydäntutkimuslausunto 1 1 



VUODEN NÄYTTELYKOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT 1.1.2023 alkaen 
 
Kilpailussa huomioidaan max. 6 näyttelyn parhaat tulokset koirakohtaisesti kalenterivuoden aikana. 
Tulosten yhteydessä ilmoitetaan erikseen jokaisen osallistujan näyttelykäyntien määrä ko. vuonna. 
Rotuyhdistys julkaisee osallistuneista 10 parhaan uroksen ja 10 parhaan nartun tulokset. Säännöt 
astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen ja ovat voimassa kunnes toisin päätetään. 

 
Näyttelyissä menestyneiden Vuoden näyttelykoirakilpailun kategoriat; 

Vuoden lammaskoira, Vuoden Nuori, Vuoden Veteraani, Vuoden Kasvattaja 

 
 ERIKOISNÄYTTELY KV/NORD KR RYHMÄ 

ROP 20 14 12 10 
VSP 18 12 10 8 

PU/PN 2 16 10 8 6 
PU/PN 3 14 8 6 4 
PU/PN 4 12 6 4 2 

OSALLISTUMISPISTEET 
SA:sta 

8 3 3 3 

 

LISÄPISTEET KOKONAISKOIRAMÄÄRÄSTÄ KPL / PISTEET 
3-7 = 2 
8-12 = 3 
13-17 = 4 
18-21 = 5 
Yli 21 = 6 

LISÄPISTEET RYHMÄ,- JA BIS-SIJOITUKSISTA 
(BIS JUN / VET PISTEET KOSKEVAT VUODEN NUORI & VUODEN VETERAANI KILPAILUA) 

SIJOITUS KV/NORD KR RYHMÄ 

RYP1 / BIS1 JUN / VET 15 9 7 
RYP2 / BIS2 JUN / VET 9 8 6 

RYP3 / BIS 3 JUN / VET 8 7 6 
RYP4 /BIS 4 JUN / VET 7 6 4 
BIS1 20 18 14 

BIS2 18 16 12 

BIS3 16 14 12 
BIS4 14 12 8 

Mikäli koira sijoittuu BIS-kilpailussa ei ryhmävoitosta tule pisteitä. 
 
Vuoden Nuori 

 
Vuoden Nuori kilpailussa huomioidaan juniori,- ja nuorten luokan tulokset. Pistelasku muuten sama 
kuin Vuoden Lammaskoirassa, mutta lisäksi koira voi saada lisäpisteitä Juniori-ryhmäkilpailun 
sijoituksista. 



Lisäpisteet ROP-JUN = 2, VSP-JUN = 1 
 
Vuoden Veteraani 

 
Vuoden Veteraani kilpailussa huomioidaan ainoastaan veteraaniluokasta saadut tulokset. 
Pistelasku muuten sama kuin Vuoden Lammaskoirassa, mutta lisäksi koira voi saada lisäpisteitä 
Veteraani-ryhmäkilpailun sijoituksista. 
Lisäpisteet ROP-VET = 2, VSP-VET = 1 

 
Vuoden Kasvattaja 

 
Kasvattajan tulee pyytää koirien tulosten laskemista erikseen. Kasvattajakilpailussa huomioidaan 
neljän parhaan kasvatin tulokset, lisäksi KP:llä palkitusta ROP kasvattajaryhmästä saa 10 
lisäpistettä. 



Vuoden paimennuslampuri 2 

Vuoden rallylampuri 3 

Vuoden noselampuri 4 

Vuoden tokolampuri 5 

Vuoden agilitylampuri 6 

Vuoden koiratanssilampuri 7 

Vuoden vepelampuri 8 

Vuoden mejälampuri 9 
 



Vuoden paimennuslampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään neljän (4) viimeisimmän hyväksytyn 
paimennuskokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, 
mutta kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä 
näy koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Paimennuksessa hyväksytty tulos on 60-100p. Taipumus- ja esikokeet arvioidaan 
hyväksytty/hylätty. 

 
Paimennuskilpailujen arvio: 

- ERI 90-100p - 4p 
- EH 80-89p - 3p 
- H 70-79p - 2p 
- T 60-69p - 1p 

 
- PAIM-T (taipumuskoe hyväksytysti) - 3p 
- PAIM-E (esikoe hyväksytysti) - 4p 

 
PAIM-1 -tason kisat lasketaan ilman kerrointa 
PAIM-2 -tason kisat lasketaan kertoimella 1,3 
PAIM-3 -tason kisat lasketaan kertoimella 1,5 

 
Lisäpisteet 

- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- Ensimmäinen startti PAIM-2 -tasolla + 2p 
- Ensimmäinen startti PAIM-3 -tasolla + 3p 
- Paimennusvalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 



Vuoden rallylampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään neljän (4) viimeisimmän hyväksytyn rally-toko 
-kokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, mutta 
kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä näy 
koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Rally-tokossa hyväksytty tulos on 70-100p. 

 
Rallykilpailujen arvio: 

- 90-100p - 3p 
- 80-99p - 2p 
- 70-79p - 1p 

 
ALO-tason kisat lasketaan ilman kerrointa 
AVO-tason kisat lasketaan kertoimella 1,2 
VOI-tason kisat lasketaan kertoimella 1,4 
MES-tason kisat lasketaan kertoimella 1,6 

 
Lisäpisteet 

- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- RTK1 + 1p 
- RTK2 + 2p 
- RTK3 + 3p 
- RTK4 + 4p 
- Rally-toko -valio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 

 
Kilpailukauden aikana saavutetusta RTK-koulutustunnuksesta saa lisäpisteet, vaikka 
luokkanousu olisi tullut aiemmin kuin viimeisimmän 4 startin aikana. 



Vuoden noselampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään kuuden (6) viimeisimmän hyväksytyn nosework-
kokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Kilpailuun voi ilmoittaa kaikista 
etsintämuodoista (KEK) koostuvan kilpailun tulokset ja/tai yhdestä (YEK) etsintämuodosta 
koostuvan kilpailun tulokset. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, mutta kilpailukirjasta voi 
lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä näy koiran tiedoissa 
kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Kilpailusta saaduista lopullisista pisteistä vähennetään koiran kokeessa saamat virhepisteet. 
Esim. tulos 100p - 3vp = 97p. 

 
1- luokan tulos lasketaan ilman kerrointa 
2- luokan tulos lasketaan kertoimella 1,2 
3- luokan tulos kisat lasketaan kertoimella 1,4 

 
Lisäpisteet 

- Sija 1. + 5p 
- Sija 2. + 3p 
- Sija 3. + 1p 
- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- Noseworkvalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 



Vuoden tokolampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään viiden (5) viimeisimmän hyväksytyn tokokokeen 
tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, mutta 
kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä näy 
koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Tokokilpailujen arvio alokasluokassa: 

- 160-200p - 5p 
- 140-159p - 3p 
- 100-139p - 1p 

 
Tokokilpailujen arvio avoimessa luokassa: 

- 256-320p - 7p 
- 224-255p - 5p 
- 192-223p - 3p 

 
Tokokilpailujen arvio voittajaluokassa: 

- 256-320p - 10p 
- 224-255p - 7p 
- 192-223p - 4p 

 
Tokokilpailujen arvio erikoisvoittajaluokassa: 

- 256-320p - 15p 
- 224-255p - 12p 
- 192-223 - 9p 

 
Lisäpisteet 

- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- TK1 + 2p 
- TK2 + 3p 
- TK3 + 4p 
- TK4 + 5p 
- Kunniapalkinto + 1p 
- Tokovalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 

 
Kilpailukauden aikana saavutetusta TK-koulutustunnuksesta saa lisäpisteet, vaikka 
luokkanousu olisi tullut aiemmin kuin viimeisimmän 5 startin aikana. 



Vuoden agilitylampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään viiden (5) viimeisimmän hyväksytyn 
agilitykokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, 
mutta kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä 
näy koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Agilitykilpailujen arvio: 

- 0,00 - 4p 
- 0,01-5,00 - 3p 
- 5,01-15,00 - 2p 
- 15,01-25,00 - 1p 

 
1- luokan kisat lasketaan ilman kerrointa 
2- luokan kisat lasketaan kertoimella 1,2 
3- luokan kisat lasketaan kertoimella 1,4 

 
Lisäpisteet 

- Sija 1. + 3p 
- Sija 2. + 2p 
- Sija 3. + 1p 
- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- Sertifikaatti SERT + 1p 
- Luokkavaihto LUVA + 1p 
- Agilityvalio + 10p 
- Hyppyvalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 



Vuoden koiratanssilampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään kolmen (3) viimeisimmän hyväksytyn 
koiratanssikokeen (freestyle ja heelwork to music) tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. 
Tulokset tarkistetaan Koiranetistä, mutta kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden 
laskijalle mikäli kaikki tulokset eivät vielä näy koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen 
hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Koiratanssissa hyväksytty tulos on 10-30p. 

 
Koiratanssikisojen arvio: 

- ERI 26-30p - 4p 
- EH 21-25,99p - 3p 
- H 17-20,99p - 2p 
- T 10-16,99p - 1p 

 
ALO-tason kisat lasketaan ilman kerrointa 
AVO-tason kisat lasketaan kertoimella 1,2 
VOI-tason kisat lasketaan kertoimella 1,4 

 
Lisäpisteet 

- Kunniamaininta KM + 1p 
- Sertifikaatti SERT + 1p 
- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- FS1 + 1p 
- FS2 + 2p 
- FS3 + 3p 
- HTM1 + 1p 
- HTM2 + 2p 
- HTM3 + 3p 
- Koiratanssivalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 

 
Kilpailukauden aikana saavutetusta FS-/HTM-koulutustunnuksesta saa lisäpisteet, vaikka 
luokkanousu olisi tullut aiemmin kuin viimeisimmän 3 startin aikana. 



Vuoden vepelampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään kolmen (3) viimeisimmän hyväksytyn 
vesipelastuskokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset tarkistetaan 
Koiranetistä, mutta kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli kaikki 
tulokset eivät vielä näy koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Vepessä hyväksytty tulos on 65-100p. 

 
Vepekilpailujen arvio: 

- Ykköstulos 90-100p - 3p 
- Kakkostulos 80-89p - 2p 
- Kolmostulos 65-69p - 1p 

 
ALO-tason kisat lasketaan ilman kerrointa 
AVO-tason kisat lasketaan kertoimella 1,2 
VOI-tason kisat lasketaan kertoimella 1,4 

 
Lisäpisteet 

- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- Soveltuvuuskokeen (SOVE) läpäisy + 1p 
- Ensimmäinen startti avoimessa luokassa + 2p 
- Ensimmäinen startti voittaja-tason luokassa + 3p 
- Vepevalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 



Vuoden mejälampuri 
Kilpailukausi 1.1.–31.12. Koiran ohjaajan on oltava Vanhaenglanninlammaskoirat ry:n jäsen 
kyseisellä kilpailukaudella. Kilpailu käydään kolmen (3) viimeisimmän hyväksytyn 
metsästyskoirien jäljestämiskokeen tuloksilla sekä mahdollisilla lisäpisteillä. Tulokset 
tarkistetaan Koiranetistä, mutta kilpailukirjasta voi lähettää kopion pisteiden laskijalle mikäli 
kaikki tulokset eivät vielä näy koiran tiedoissa kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. 

 
 
Pisteet hyväksytyistä tuloksista 
Mejässä hyväksytty tulos on 20-50p. 

 
Mejäkilpailujen arvio: 

- Ensimmäinen palkinto 40-50p - 3p 
- Toinen palkinto 30-39p - 2p 
- Kolmas palkinto 20-29p - 1p 

 
AVO-tason kisat lasketaan ilman kerrointa 
VOI-tason kisat lasketaan kertoimella 1,5 

 
Lisäpisteet 

- Arvokilpailuosallistuminen sijoituksesta riippumatta + 3p* 
- Ensimmäinen startti voittaja-tason luokassa + 3p 
- Mejävalio + 10p 

 
* Arvokilpailustatus näkyy Koiranetissä tuloslistassa. 



 VUODEN JALOSTUSKOIRA  
 
 

Jalostuskoira 
omistajan nimi ja yhteystiedot: 

 
 

Lonkka- ja kyynärtulokset otetaan huomioon siten, että ko. 
jalostuskoiran kohdalta haetaan kennelliiton 

jalostustietojärjestelmästä %:liset tulokset tutkittujen jälkeläisten 
yhteenvedosta. Tutkimaton yli 2v jälkeläinen merkitään tutkimaton 

sarakkeeseen omalla rivillään. Kyseinen % taulukko sijaitsee koiran 
sivun alareunassa. Jälkeläisten kohdalle näitä lonkka ja 

kyynärtuloksia ei tarvitse merkitä. Muut tiedot merkitään jokaisen 
jälkeläisen kohdalle erikseen. Geenitestien tulokset tulee lähettää 

pistelaskijalle erikseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koiran nimi ja rek.nro 

TERVEYSTULOKSET GEENITESTIT MUUT TERVEYS 
TUTKIMUKSET 

LUONNE ULKOMUOTO Kokeet (toko, rally, 
agility, nose, paimennus 

ja kaikki muut 
koiranettiin 

tallennettavat kokeet) 

NÄYTTELYT LISÄPISTEITÄ 
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vuoden aikana 
vahvistetut tittelit, 
valioarvot ja 
koulutustunnukset 

1,30 1,20 1,00 −1,20 −1,30 −1,00 1,20 1,00 −1,00 −1,20 −1,00 2,00 1,00 −0,50 −1,00 1,00 1,00 0,5 1 0,5 −1 1 0,5 −1 1 0,5 −1 1 0,5 −1 1 0,5 1 0,5 2 2 3 3 1 0,5 1 2 2 1 
jalostuskoira             

jälkeläinen 1                                             

jälkeläinen 2                                             

jälkeläinen 3                                             

jälkeläinen 4                                             

jälkeläinen 5                                             

jälkeläinen 6                                             

jälkeläinen 7                                             

jälkeläinen 8                                             

jälkeläinen 9                                             

jälkeläinen 10                                             

jälkeläinen 11                                             

jälkeläinen 12                                             

jälkeläinen 13                                             

jälkeläinen 14                                             

jälkeläinen 15                                             

jälkeläinen 16                                             

jälkeläinen 17                                             

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Q 0 

 
 
 

Täytä vain siniset kohdat 
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