HARMAASÄVY / POS

Ansiomerkki- /
kunniaviirianomus
Esittävän kennelpiirin/rotujärjestön/rotuyhdistyksen tiedot
Kennelpiirin/yhdistyksen nimi

Yhteyshenkilö (rotuyhdistyksen kyseessä ollessa puheenjohtaja)

Postiosoite, postinumero ja paikka

Jäsennumero

Puhelinnumero

Sähköposti

Paikka

Päiväys

Esitystä puoltavan kennelpiirin/ rotujärjestön tiedot
Kennelpiirin/rotujärjestön nimi

Yhteyshenkilö

Postiosoite, postinumero ja paikka
Puhelinnumero

Sähköposti

Paikka ja päiväys

Puolletaan

Ei puolleta

Anomuksen kohde
Kultainen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki

Sukunimi
Syntymäaika

Pronssinen ansiomerkki

Kunniaviiri

Etunimi/-nimet
Jäsennumero

Suomen Kennelliiton jäsenyys vuosina

Postiosoite

Ansiot
Malli: Uudenmaan kennelpiiri: pj 1990–1999, siht. 2000, rah.hoit. 2010, piirin ansiomerkki 1996, jne.
Toiminta Kennelliiton luottamustehtävissä (Jäsenyysvuodet, huomionosoitukset, luottamustehtävät ja toiminta-aika)

v.1 05.2021

Toiminta kennelpiirissä (Mainittava kennelpiiri/-piirit; huomionosoitukset, luottamustehtävät ja toiminta-aika)

Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
Puh./Tfn +358 (0)9 887 300
02770 ESBO		

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

Toiminta rotujärjestössä (Mainittava rotujärjestö/-järjestöt; jäsenyysvuodet, huomionosoitukset, luottamustehtävät ja toiminta-aika)

Toiminta jäsenyhdistyksessä (Mainittava yhdistys/-yhdistykset; jäsenyysvuodet, huomionosoitukset, luottamustehtävät ja toiminta-aika)

Toiminta ulkomuototuomarina (Mitkä oikeudet ja milloin myönnetty, korkea-arvoiset arvostelutehtävät, muut; mitkä)

Toiminta koetuomarina (Mitkä oikeudet ja milloin myönnetty, korkea-arvoiset arvostelutehtävät, muut; mitkä)

Saavutukset koirankasvattajana (Vuolasvirta-palkinto, kasvattien määrä ja menestys yleisellä tasolla)

Muut ansiot

Puutteellisesti täytettyjä tai myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta hallituksen käsittelyyn.
Anomus toimitetaan sähköpostilla ansiomerkit@kennelliitto.fi

Ohjeita ansiomerkkien ja kunniaviirin anomiseen
(Kennelliiton nettisivuilla on luettavissa 6.5.2021 voimaan tullut Ohje ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä)
Yleistä
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry (jäljempänä Kennelliitto) osoittaa
tunnustuksena Kennelliitossa ja/tai Kennelliiton päämäärien hyväksi ansiokkaasti työskennelleelle henkilöjäsenelle antamalla Kennelliiton pronssisen,
hopeisen tai kultaisen ansiomerkin.
Pro Cane Sano -mitali myönnetään sekä suomalaisesta että kansainvälisestä
arvostetusta kynologisesta tutkimustyöstä.
Pro Cane -merkki myönnetään suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle,
joka on merkittävällä tavalla edistänyt Kennelliiton päämääriä ja koirien hyvinvointia.
Kunniaviiri tai muu Kennelliiton hallituksen määräämä muistoesine voidaan antaa
tunnustuksena ja huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle.
Kasvattajien palkitsemiseen käytetään Vuolasvirta-palkintoa, josta on erillinen
sääntö (Lauri Vuolasvirta -palkinnon säännöt).
Anominen
Ansiomerkkejä ja kunniaviirejä voivat anoa Kennelliiton hallituksen jäsen, toiminnanjohtaja, kennelpiiri, rotujärjestö tai muu Kennelliiton jäsenyhdistys. Jos
esityksen on tehnyt Kennelliiton jäsenyhdistys, on siinä oltava kennelpiirin tai
rotujärjestön lausunto. Jos ansiomerkki- ja huomionosoitusesityksiä tehdään
useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.
Huomionosoitusten anomisesta määrätään kunkin huomionosoituksen määrittelyn kohdalla.
Ansiomerkit ja kunniaviirit anotaan sähköisellä anomuslomakkeella Kennelliiton hallitukselta. Muistoesineistä päättää hallitus tapauskohtaisesti erikseen.
Hakemus on täytettävä huolellisesti. Hakemuksessa täytyy olla selvästi eriteltynä se toiminta, jonka perusteella ansiomerkkiä, huomionosoitusta tai
kunniaviiriä haetaan. Hakemuksessa on selvittävä myös, kuinka kauan kukin
toiminta on kestänyt. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta hallituksen
käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle.
Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, jäsennumero, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen ollessa kysymyksessä ilmoitetaan sen
nimi, puheenjohtaja ja hänen yhteystietonsa.
Ansiomerkki- ja kunniaviirianomukset lähetetään Kennelliittoon vuosittain
30.6. tai 31.12. mennessä sähköpostilla ansiomerkit@kennelliitto.fi
Myöntäminen
Ansiomerkit, huomionosoitukset ja kunniaviirit myöntää Kennelliiton hallitus.
Ansiomerkkien saajista pidetään luetteloa ja tieto ansiomerkeistä, huomionosoituksista ja kunniaviireistä kirjataan henkilön jäsentietoihin.
Kennelliiton hallitus määrää vuosittain ansiomerkeistä anojalta kaksoiskappaleista perittävän hinnan.
Ansiomerkit
Pronssinen ansiomerkki Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Kennelliiton, alueellisen tai paikallisen kenneltoiminnan
eteen tehdystä työstä.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 5 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton jäsenyhdistyksen ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai Kennelliiton jäsenyhdistyksessä kenneltoimintaa ja osallistunut aktiivisesti Kennelliiton jäsenyhdistyksen järjestötyöhön.
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää myös sekä kultaisen että hopeisen
ansiomerkin perustein.
Pronssinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina anojalle merkittävässä
kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.
Hopeinen ansiomerkki Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan
henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti
ansiokkaasta Kennelliiton tai kenneltoiminnan eteen tehdystä työstä.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 10 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty Kennelliiton pronssinen ansiomerkki tai kennelpiirin, rotujärjestön tai
lajiliiton ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden
ajan on ollut Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan
ansiokkaasti edistänyt Kennelliitossa tai kotiseudullaan kenneltoimintaa ja
osallistunut merkittävällä tavalla Kennelliiton järjestötyöhön kennelpiirin ja/
tai rotujärjestön luottamustehtävissä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirien
hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät, rotujärjestöjen hallituksen
puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät tai ansiokas toiminta kennelpiirien ja rotujärjestöjen luottamushenkilönä.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös kultaisen ansiomerkin perustein ja hopeinen ansiomerkki on edellytys kultaiselle ansiomerkille.

Hopeinen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina merkittävässä paikallisessa
kenneltilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa tilaisuudessa.
Kultainen ansiomerkki Kultainen ansiomerkki on Kennelliiton ansiomerkeistä korkein. Merkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai
yhteisöille. Merkki myönnetään Kennelliiton merkittävässä hallinnollisessa tai
muutoin erittäin merkittävässä tehtävässä toimimisesta.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut Kennelliiton jäsen ja joka vähintään 10 vuotta aikaisemmin on saanut Kennelliiton hopeisen ansiomerkin.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka merkittävällä tavalla
on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan Kennelliiton tehtävissä. Näitä
ovat muun muassa valtuuston puheenjohtajien tehtävät, kurinpitolautakunnan puheenjohtajan tai kurinpitolautakunnan jäsenten tehtävät, hallituksen
puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät, pitkäaikainen toimikuntien
puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät sekä pitkäaikainen ja ansiokas toiminta
Kennelliiton luottamushenkilönä.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pitkäaikaiselle valtuuston jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti Kennelliiton jäsenyhdistyksessä. Näitä ovat muun muassa kennelpiirin, lajiliiton ja rotujärjestön puheenjohtajuus tai pitkäaikainen näiden hallituksessa toimiminen.
Kultainen ansiomerkki luovutetaan saajalleen aina Kennelliiton merkittävässä
valtakunnallisessa tilaisuudessa. Tästä voidaan poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa sopivassa
tilaisuudessa.
Kultaisen merkin saajalle annetaan luovutuskirja.
Kultaiset ansiomerkit on numeroitu.
Kunniaviiri
Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena henkilölle tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut Kennelliiton hyväksi tai tukenut Kennelliiton,
kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.
Muut Kennelliiton myöntämät huomionosoitukset
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
Valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi Kennelliiton entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla
vain yksi.
Kunniajäseneksi voi valtuusto yksimielisellä päätöksellä kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Kennelliiton tarkoitusperien toteuttamista.
Emerita- ja emeritusarvot Kennelliiton hallitus voi nimittää tehtävistään luopuvan ulkomuototuomarin emeritus-/emeritatuomariksi, kun henkilö pitkän
ja ansiokkaan ulkomuototuomariuran jälkeen luopuu tehtävistään. Koe- ja kilpailutoiminnassa henkilö saa arvonimen emeritus-/emeritaylituomari.
Pro Cane Sano -mitali Kunnioittaakseen professori Saki Paatsaman sekä
suomalaisen että kansainvälisen kenneltoiminnan parissa hyvin tunnettua ja
arvostettua kynologisen tutkimuksen pitkäaikaista työtä ja tuloksia Suomen
Kennelliitto on perustanut Pro Cane Sano -mitalin
Pro Cane Sano -mitali myönnetään sekä suomalaisesta että kansainvälisestä
arvostetusta kynologisesta tutkimustyöstä.
Pro Cane -merkki Pro Cane -merkki myönnetään suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Kennelliiton päämääriä ja koirien hyvinvointia.
Muistoesineet
Kennelliiton määräämä muistoesine voidaan antaa tunnustuksena henkilölle
tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut Kennelliiton hyväksi tai tukenut Kennelliiton, kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.
Pienoispatsaat Kennelliiton hallitus voi myöntää pienoispatsaan tunnustuksena erityisen ansioituneille henkilölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt
maamme kenneltoimintaa. Patsaan myöntämisessä tulee noudattaa suurta
harkintaa, ja patsaan saajan tulee aiemmin palkittu Kennelliiton toiminnasta.
Pystykorvapatsas on Kennelliiton pienoispatsaista huomionosoituksena korkein. Seuraavina tulevat suomenajokoirapatsas ja karjalankarhukoirapatsas.
Lahjaesineet Kennelliitto varaa vuosittain lahjaesineen jaettavaksi sekä henkilöille että yhteisöille niiden merkkipäivinä tai tärkeissä tilaisuuksissa (esimerkiksi vuosijuhlat ja yhdistyksen kokoukset).
Vuolasvirta-palkinto Koiranjalostuksen kehittämiseksi ja edesmenneen taitavan kynologin DI Lauri Vuolasvirran ansioiden kunnioittamiseksi Kennelliitto
voi myöntää Lauri Vuolasvirta -palkinnon korkeimpana huomionosoituksena
ansioituneille koirankasvattajille. Vuolasvirta-palkinnosta on erillinen ohje.
Poikkeukset Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.

