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DIREKTIV OM FÖRTJÄNSTTECKEN, UPPVAKTNINGAR,
HEDERSSTANDAR OCH MINNESFÖREMÅL
(Godkända av Kennelklubbens styrelse 6.5.2021. Direktiven träder i kraft genast.)
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Allmänt
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (senare Kennelklubben) tilldelar förtjänsttecken i brons, silver eller guld
som erkänsla till personmedlem, som har arbetat förtjänstfullt inom Kennelklubben och/eller för Kennelklubbens
målsättningar.
Pro Cane Sano-medaljen beviljas för uppskattat finskt och internationellt forskningsarbete.
Pro Cane-tecknet beviljas finsk eller utländsk person, som har främjat Kennelklubbens målsättningar och hundens
välbefinnande på ett betydande sätt.
Pro Iuvenes-tecknet beviljas en finsk eller utländsk person i vilken ålder som helst, en förening eller ett samfund, som
på ett betydande sätt har främjat ungdomsarbete som bedrivs i Kennelklubben och/eller i dess medlemsorganisationer.
Pro Iuvenes-tecknet kan även beviljas en person som genom sin verksamhet lyft fram värden i Kennelklubbens
ungdomsverksamhet och därigenom främjat god anda och handlat exemplariskt.
Ett hedersstandar eller annat minnesföremål, som fastställts av Kennelklubbens styrelse, kan utdelas som erkänsla till
en person eller ett samfund.
Vuolasvirta-priset används för belöning av uppfödare och separata direktiv tillämpas vid utdelning av priset (Regler för
Lauri Vuolasvirta-priset).

Ansökan
Ansökan om förtjänsttecken eller hedersstandar kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare,
Kennelklubbens kommittéer, kenneldistrikt, specialklubb eller annan medlemsförening i Kennelklubben.
Kenneldistriktets eller specialklubbens utlåtande bifogas till ansökan om den görs av en medlemsförening i
Kennelklubben. Om flera personer nomineras samtidigt till mottagare av förtjänsttecken eller annan uppvaktning, ska
både den som nominerar och den som avger utlåtandet ange i vilken ordning personerna förordas.
Närmare bestämmelser om ansökning av uppvaktningar har fastställts i samband med definitionerna för de enskilda
uppvaktningarna.
Ansökan om förtjänsttecknen, uppvaktningar och hedersstandar görs hos Kennelklubbens styrelse med en digital
ansökningsblankett. Styrelsen fattar beslut om minnesföremål fall för fall.
Ansökan fylls i omsorgsfullt. Den verksamhet utifrån vilken ansökan om förtjänsttecknet, uppvaktningen eller
hedersstandaren görs ska tydligt specificeras i ansökan. Ur ansökan bör även framgå hur länge verksamheten har
pågått. Ansökningar som fyllts i bristfälligt tas inte till styrelsebehandling, utan återsänds till den sökande.
I framställan ska anges personens fullständiga namn, medlemsnummer, födelsetid, postadress och förtjänster. När det
är fråga om en förening anges dess namn, ordförande och ordförandes kontaktuppgifter.
Framställningar om förtjänsttecken och uppvaktningar, med undantag av framställningar om hedersstandar, skickas
årligen till Kennelklubbens styrelse före 30.6 eller 31.12 per e-post till adressen ansiomerkit@kennelliitto.fi

Beviljande
Förtjänsttecken, uppvaktningar och hedersstandar beviljas av Kennelklubbens styrelse.
En förteckning förs över mottagare av förtjänsttecken, och uppgift om förtjänsttecken, uppvaktningar och
hedersstandar antecknas i personens medlemsuppgifter.

3 (6)

Förtjänsttecken, uppvaktningar och hedersstandar
Förtjänsttecken
Förtjänsttecken i brons
Ett förtjänsttecken i brons kan beviljas endast personer, inte föreningar eller samfund. Tecknet beviljas i huvudsak för
förtjänstfullt arbete till Kennelklubbens eller den lokala eller regionala kennelverksamhetens förmån.
Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en person som har varit medlem i Kennelklubben under minst de fem (5) senaste
åren.
Förtjänsttecknet i brons kan beviljas en person, som har tidigare beviljats ett förtjänsttecken eller annan motsvarande
uppvaktning av en medlemsförening i Kennelklubben och som har varit medlem i Kennelklubbens medlemsförening i
flera års tid. Personen i fråga har förtjänstfullt främjat kennelverksamheten i Kennelklubben eller i Kennelklubbens
medlemsförening genom sina handlingar och har aktivt deltagit i föreningsarbete i Kennelklubbens medlemsförening.
Förtjänsttecknet i brons kan också beviljas på grunderna för förtjänsttecknen i både guld och silver.
Förtjänsttecknet i brons delas alltid ut till mottagaren vid en kenneltillställning, som är betydande för den som ansökt
om förtjänsttecknet. Undantag kan göras om det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess
mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.

Förtjänsttecken i silver
Ett förtjänsttecken i silver kan beviljas endast personer, inte föreningar eller samfund. Tecknet beviljas i huvudsak för
förtjänstfullt arbete till Kennelklubbens eller kennelverksamhetens förmån.
Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en person som har varit medlem i Kennelklubben under minst de tio senaste åren.
Förtjänsttecknet i silver kan beviljas en person som har tidigare beviljats förtjänsttecknet i brons eller kenneldistriktets,
specialklubbens eller grenförbundets förtjänsttecken eller annan motsvarande uppvaktning och som har varit medlem i
Kennelklubbens medlemsförening i flera års tid. Personen i fråga har förtjänstfullt främjat kennelverksamheten i
Kennelklubben eller i sin hembygd och har på ett betydande sätt deltagit i Kennelklubbens föreningsarbete i
kenneldistriktets och/eller specialklubbens förtroendeuppdrag. Sådana uppdrag är bl.a. styrelseordförande eller ledamot i kenneldistrikt, styrelseordförande eller -ledamot i specialklubb eller förtjänstfull verksamhet i
förtroendeuppdrag i kenneldistrikt och specialklubb.
Förtjänsttecknet i silver kan också beviljas på grunderna för förtjänsttecknet i guld, och förtjänsttecknet i silver är en
förutsättning för förtjänsttecknet i guld.
Förtjänsttecknet i silver delas alltid ut till mottagaren vid en betydande lokal kenneltillställning. Undantag kan göras om
det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.

Förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecknet i guld är det högsta av Kennelklubbens förtjänsttecken. Tecknet kan beviljas endast personer, inte
föreningar eller samfund. Tecknet beviljas för verksamhet i en betydande administrativ eller annars mycket betydande
uppdrag inom Kennelklubben.
Förtjänsttecknet i guld kan beviljas en person som har varit medlem i Kennelklubben under minst de 20 senaste åren
och som har tilldelats Kennelklubbens förtjänsttecken i silver minst 10 år tidigare.
Förtjänsttecknet i guld kan beviljas en person som på ett betydande sätt har främjat kennelarbetet i vårt land i sina
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uppdrag inom Kennelklubben. Sådana uppdrag är t.ex. fullmäktigeordförande, ordförande för disciplinnämnden eller
medlem i disciplinnämnden, styrelseordförande eller styrelseledamot, långvarig verksamhet som ordförande för eller
medlem i kommitté samt långvarig och förtjänstfull verksamhet i förtroendeuppdrag inom Kennelklubben.
Förtjänsttecknet i guld kan även beviljas Kennelklubbens långvariga fullmäktigeledamot, som verkat aktivt och
förtjänstfullt i medlemsförening i Kennelklubben t.ex. som ordförande i kenneldistrikt, grenförbund eller specialklubb
eller som långvarig styrelseledamot i dessa.
Förtjänsttecknet i guld delas alltid ut till mottagaren vid Kennelklubbens betydande, nationella tillställning. Undantag
kan göras om det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess mottagare vid ett annat
lämpligt tillfälle.
Mottagaren av förtjänsttecknet i guld ges ett diplom. Förtjänsttecknen i guld är numrerade.

Uppvaktningar
Hedersordförande och hedersmedlem
Fullmäktige kan, på förslag av styrelsen och med en röstmajoritet om minst ¾, kalla en person som på ett särskilt
förtjänstfullt sätt har främjat förverkligandet av Kennelklubbens syften till hedersmedlem eller Kennelklubbens tidigare
styrelseordförande till hedersordförande. Kennelklubben kan samtidigt ha endast en hedersordförande.
Hedersmedlemmar och hedersordförande antas av Kennelklubbens fullmäktige. Hedersmedlemskap och
hedersordförandeskap börjar från beslutsdatumet.

Titlarna emerita och emeritus
När en exteriördomare efter en lång och förtjänstfull exteriördomarkarriär avsäger sig sitt uppdrag, kan Kennelklubbens
styrelse utse personen till domare emeritus/emerita. I prov- och tävlingsverksamhet tilldelas personen titeln
överdomare emeritus/emerita. Med undantag av rätten att bedöma behåller domaren alla andra rättigheter som
ansluter till domarskapet.
Ansökan om tilldelning av titeln domare emeritus/emerita kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot,
verksamhetsledare eller utställnings- och domarkommittén genom att lämna en motiverad, skriftlig framställning.
Ansökan om tilldelning av titeln överdomare emeritus/emerita kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot,
verksamhetsledare eller prov- och tävlingskommittén genom att lämna en motiverad, skriftlig framställning.
Titeln delas alltid ut till mottagaren vid Kennelklubbens betydande, nationella tillställning. Undantag kan göras om det
finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas titeln till dess mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.
Mottagaren av titeln emerita eller emeritus ges ett diplom.

Pro Cane Sano-medaljen
Finska Kennelklubben har inrättat Pro Cane Sano-medaljen i syfte att hedra Saki Paatsamas långvariga kynologiska
forskningsarbete och dess resultat, som är välkända och uppskattade inom såväl den finska som den internationella
kennelverksamheten.
Pro Cane Sano-medaljen beviljas för både finskt och internationellt uppskattat kynologiskt forskningsarbete.
Ansökan om utdelning av Pro Cane Sano-medaljen kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare
eller Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté genom att lämna en motiverad, skriftlig framställning. Styrelsen kan
vid behov be om sakkunnigutlåtande om den framställning som lämnats.
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Medaljen kan årligen delas ut till en finsk eller utländsk person eller samfund med väldigt betydande förtjänster i
kynologiskt forskningsarbete, som främjat sund hundavel. Medaljen kan utdelas till samma person eller samfund bara
en gång. Medaljen bör beviljas med stor eftertanke.
Pro Cane Sano-medaljen delas alltid ut till mottagaren vid Kennelklubbens betydande nationella eller internationella
tillställning. Undantag kan göras om det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess
mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.
Pro Cane Sano-medaljen är numrerade.
Denna punkt ersätter reglerna för Saki Paatsama-medaljen som antogs av styrelsen 9.5.1989.

Pro Cane-tecknet
Pro Cane-tecknet kan beviljas en finsk eller utländsk person, som på ett betydande sätt har främjat Kennelklubbens
målsättningar och hundens välbefinnande.
Ansökan om utdelning av Pro Cane-tecknet kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot eller verksamhetsledare
genom att lämna en motiverad, skriftlig framställning.
Tecknet kan utdelas till samma person bara en gång.
Pro Cane-tecknet delas alltid ut till mottagaren vid Kennelklubbens betydande nationella eller internationella
tillställning. Undantag kan göras om det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess
mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.
Pro Cane-tecknen är numrerade.

Pro Iuvenes-tecknet
Pro Iuvenes-tecknet kan beviljas en finsk eller utländsk person i vilken ålder som helst, en förening eller ett samfund,
som på ett betydande sätt har främjat ungdomsarbete som bedrivs i Kennelklubben och/eller i dess
medlemsorganisationer. Pro Iuvenes-tecknet kan även beviljas en person som genom sin verksamhet lyft fram
värden i Kennelklubbens ungdomsverksamhet och därigenom främjat god anda och handlat exemplariskt.
Ansökan om utdelning av Iuvenes-tecknet kan göras av Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare eller
Kennelklubbens ungdomskommitté genom att lämna en motiverad, skriftlig framställning. Styrelsen kan vid behov be
om sakkunnigutlåtande om den framställning som lämnats.
Tecknet kan utdelas till samma person eller samfund bara en gång.
Pro Iuvenes-tecknet delas alltid ut till mottagaren vid Kennelklubbens betydande nationella eller internationella
tillställning. Undantag kan göras om det finns motiverade och vägande skäl för det. Då utdelas tecknet till dess
mottagare vid ett annat lämpligt tillfälle.
Pro Iuvenes-tecknen är numrerade.

Hedersstandar och minnesföremål
Hedersstandar eller ihågkommande
Ett hedersstandar eller ett minnesföremål, som fastställts av Kennelklubben, kan utdelas som erkänsla till en person
eller ett samfund som på ett förtjänstfullt sätt har verkat till förmån för Kennelklubben eller har stött arbetet i
Kennelklubben, kenneldistrikt, rasförening eller medlemsförening.
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Statyetter
Kennelklubbens styrelse kan bevilja en statyett som erkänsla till en särskilt förtjänt person, som på ett betydande
sätt har främjat kennelverksamheten i vårt land. Statyetten bör beviljas med stor eftertanke och statyettens
mottagare ska vara en som tidigare belönats av verksamhet i Kennelklubben.
Spetsstatyn är den högsta utmärkelsen av Kennelklubbens statyetter. Statyetterna är numrerade. Därefter följer
statyetten som föreställer den finska stövaren samt statyetten som föreställer den karelska björnhunden.

Presentartiklar
Kennelklubben reserverar årligen en presentartikel, som delas ut till såväl personer som samfund på
bemärkelsedagar eller viktiga tillställningar (exempelvis årsfester och föreningsmöten).

Vuolasvirta-priset
För att befrämja hundavel och hedra den begåvade avlidne kynologen DI Lauri Vuolasvirtas förtjänster kan
Kennelklubben bevilja Lauri Vuolasvirta-priset som den högsta utmärkelsen för meriterade hunduppfödare.
Uppfödarens meriter bestäms enligt antalet hundar uppfödaren har fött upp och de prov- och utställningsresultat dessa
hundar har uppnått. Uppfödaren ska ha ett kennelnamn, och uppfödarens verksamhet i kennelarbete ska vara
oklanderligt och exemplariskt i enlighet med uppfödarförbindelsen.
Det finns separata direktiv om Vuolasvirta-priset.
https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/ansvarsfull-hunduppfodning/vuolasvirta-priset

Undantag
Styrelsen kan av särskilt vägande skäl avvika från dessa direktiv.

