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Lähetetään tittelivastaavalle
Suomen Hamsteriyhdistys ry

Anottava arvo
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1. Paikka & päivämäärä

Näyttelyn järjestänyt yhdistys

Tuomari

2. Paikka & päivämäärä

Näyttelyn järjestänyt yhdistys

Tuomari

3. Paikka & päivämäärä

Näyttelyn järjestänyt yhdistys

Tuomari

Suomen Muotovalio (FIN MVA)
Muotovalion arvoon vaaditaan kolme standardiluokan sertifi kaattia, joiden tulee olla 
vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen 
Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys 
ry:n rekisteriin.

Suomen Tuplamuotovalio (FIN TMVA)
Tuplamuotovalion arvoon vaaditaan Suomen Muotovalion arvo sekä kaksi standardiluokan 
sertifi kaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien 
tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen 
Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin.

Suomen Koestandardivalio (FIN KVA)
Koestandardivalion arvoon vaaditaan kolme koestandardiluokan sertifi kaattia, joiden tulee 
olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen 
Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys 
ry:n rekisteriin.

Suomen Tuplakoestandardivalio (FIN TKVA)
Tuplakoestandardivalion arvoon vaaditaan Suomen Koestandardivalion arvo sekä kaksi 
koestandardiluokan sertifi kaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn 
ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla 
rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin.

Ulkomailta saatujen titteleiden virallistaminen
Ulkomailta saadut tittelit tulee anoa tittelivastaavalta todistusten kera, mikäli haluaa 
käyttää kyseisiä titteleitä Suomessa. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen 
Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin.

Suomen Valiolemmikkihamsteri (FIN VLH)
Valiolemmikin arvoon vaaditaan kolme PLH 1–5 -sijoitusta, jotka on saatu Suomen Kani- ja 
Jyrsijäliitto ry:n alaisen yhdistyksen järjestämästä näyttelystä, jossa on ollut SHY VL -pätevä 
tuomari. Sijoitusten tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Hamsterin tulee olla 
rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin.

Suomen Tuplavaliolemmikkihamsteri (FIN TVLH)
Tuplavaliolemmikkihamsterin arvoon vaaditaan Suomen Valiolemmikkihamsterin arvo sekä 
kaksi PLH 1–5 -sijoitusta, jotka on saatu Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alaisen yhdistyksen 
järjestämästä näyttelystä, jossa on ollut SHY VL -pätevä tuomari. Sijoitusten tulee olla 
vähintään kahdelta eri tuomarilta. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys 
ry:n rekisteriin.

Muuta arvonimistä
Kun hamsteri saavuttaa tupla-arvon, edellinen arvonimi pyyhkiytyy pois ja sen tilalle tulee 
uusi, viimeisimmäksi anottu arvonimi. 
     Valiohamsteri saa postitse kunniakirjan tittelivastaavan hyväksyttyä tämän anomuksen, 
noin kahden viikon kuluessa myöntämispäivästä. Valiohamsterille annetaan myös ruusuke. 
Mikäli hamsteri valmistuu valioksi Suomen Hamsteriyhdistys ry:n järjestämässä näyttelyssä, 
ruusukkeen saa heti mukaansa. Mikäli valmistuminen tapahtuu jossakin muussa näyttelyssä, 
voi ruusukkeen noutaa seuraavasta Suomen Hamsteriyhdistys ry:n järjestämästä näyttelystä.
     Valioarvoja ei saa käyttää ennen tittelivastaavan hyväksyntää. Vuoden Voittaja -kisan 
arvot sekä Juhla- ja Grand Gala -näyttelyistä saatavia titteleitä saa käyttää heti kun Suomen 
Hamsteriyhdistys ry on julkaissut tulokset yhdistyksen internetsivuilla.
     Valioarvonanomus lähetetään Suomen Hamsteriyhdistys ry:n tittelivastaavalle, jonka 
tiedot löytyvät Poskipussi-lehden takasisäkannesta, yhdistyksen internetsivuilta
www.hamsteriyhdistys.fi  tai saat sen tarvittaessa neuvontanumerosta 044 938 4833.
     Uudet valiot julkaistaan Poskipussi-lehdessä sekä yhdistyksen internetsivuilla.

Vakuutan tiedot oikeiksi. Päiväys ja omistajan allekirjoitus


