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Instruktion om förtjänsttecken, utmärkelser, hedersstandar och presentartiklar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 27.5.2016. Träder i kraft 1.1.2017
Allmänt
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry (senare Kennelklubben) visar sin uppskattning till personmedlemmar som har förtjänstfullt arbetat i Kennelklubben eller för
Kennelklubbens mål, genom att tilldela förtjänsttecken i brons, silver eller guld.
Pro Cane Sano-medaljen beviljas för kynologiskt forskningsarbete som är uppskattat
både i Finland och i utlandet.
Pro Cane-tecknet beviljas en finsk eller utländsk person som har främjat Kennelklubbens
mål och välfärden av hundar på ett betydande sätt.

mittéer samt långvarigt och förtjänstfullt arbete som Kennelklubbens förtroendevald.
Förtjänsttecken i guld kan också beviljas en långvarig fullmäktigeledamot som har verkat
aktivt och förtjänstfullt i Kennelklubbens medlemsföreningar. Sådan verksamhet är bl.a.
ordförandeskap i kenneldistrikt, grenförbund och specialklubb eller långvarig post som
styrelseledamot för någon av dessa.
Förtjänsttecken i guld tilldelas alltid mottagaren vid Kennelklubbens betydelsefulla
rikstäckande tillfälle. Av motiverade och vägande skäl kan man avvika från detta. Då tilldelas förtjänsttecknet mottagaren vid ett annat lämpligt tillfälle.

Hedersstandar eller en annan av Kennelklubbens styrelse fastställd presentartikel kan tilldelas en person eller ett samfund som erkänsla och hyllning.

Mottagaren av förtjänsttecknet i guld ges också en överlåtelsehandling.

Uppfödare belönas med Vuolasvirta-pris. Om utdelning av Vuolasvirta-pris finns separata
instruktioner (Bestämmelser för Lauri Vuolasvirta-priset).

Utmärkelser

Ansökning
Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare, kenneldistrikt, specialklubb eller
annan medlemsförening i Kennelklubben kan ansöka om förtjänsttecken och hedersstandar. Om Kennelklubbens medlemsförening nominerar en person ska kenneldistriktets eller specialklubbens utlåtande ingå i ansökan. Om flera personer nomineras samtidigt till mottagare av förtjänsttecken eller utmärkelse, ska den sökande samt den som
ger ett utlåtande ange rangordning för personerna som nomineras.
Ytterligare utmärkelsespecifika bestämmelser om ansökningsförfarandet ges nedan vid
beskrivningen av varje utmärkelse.
Förtjänsttecken, utmärkelser och hedersstandar ansöks med en elektronisk blankett som
lämnas till Kennelklubbens styrelse. Styrelsen beslutar om utdelningen av presentartiklar
skilt från fall till fall.
Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt. I ansökan ska tydlig specificeras de handlingar utifrån
vilka personen nomineras till förtjänsttecknet, utmärkelsen eller hedersstandaren. I ansökan ska också redogöras för hur lång tidsperiod varje handling varat. Styrelsen behandlar
inte bristfälligt ifyllda ansökningar, utan dessa återsänds till den sökande.

Förtjänsttecknen i guld är numrerade.
Hedersordförande och hedersmedlem Fullmäktige kan efter förslag av styrelsen bjuda
Kennelklubbens tidigare ordförande som hedersordförande. Det kan endast finnas en
hedersordförande åt gången.
Genom enhälligt beslut kan fullmäktige bjuda som hedersmedlem en person som har
särdeles förtjänstfullt främjat förverkligandet av Kennelklubbens syften.
Emerita och emeritus Kennelklubbens styrelse kan utse till emeritus-/emeritadomare
en exteriördomare som efter en lång och förtjänstfull karriär avsäger sig sitt uppdrag.
I prov- och tävlingsverksamhet tilldelas personen hederstiteln emeritus-/emeritaöverdomare. Bortsett från bedömningsrättigheter har domaren fortfarande alla rättigheter i
anslutning till sin domarkompetens.
Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare eller utställnings- och domarkommitté kan nominera en person till emeritus-/emeritadomare med en skriftlig, motiverad
framställning.
Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare eller prov- och tävlingskommitté
kan nominera en person till emerita-/emeritusöverdomare med en skriftlig, motiverad
framställning.

Den nominerade personens fullständiga namn, medlemsnummer, födelsedatum, postadress och förtjänster ska anges. Då det är fråga om en förening ska föreningens namn,
ordförande och kontaktuppgifter till ordföranden anges.

Titeln tilldelas mottagaren alltid vid Kennelklubbens betydelsefulla rikstäckande tillfälle.
Av motiverade och vägande skäl kan man avvika från detta. Då tilldelas titeln mottagaren
vid ett annat lämpligt tillfälle.

Nomineringar till förtjänsttecken och utmärkelser med undantag av nomineringar till hedersstandar sänds årligen till Kennelklubbens styrelse före 30.6 eller 31.12.

Mottagaren av emeritus-/emeritatiteln ges också en överlåtelsehandling.

Beviljande
Förtjänsttecken, utmärkelser och hedersstandar beviljas av Kennelklubbens styrelse.
Kennelklubben för en förteckning över mottagare av förtjänsttecken. Uppgift om förtjänsttecken, utmärkelser och hedersstandar införs i personens medlemsuppgifter.
Kennelklubbens styrelse fastställer årligen ett pris för dubbletter av förtjänsttecken.
Förtjänsttecken, utmärkelser och hedersstandar
Förtjänsttecken
Förtjänsttecken i brons Förtjänsttecken i brons kan beviljas endast personer, inte föreningar eller samfund. Förtjänsttecknet beviljas i huvudsak för förtjänstfullt arbete för
Kennelklubben eller för regional eller lokal kennelverksamhet.
Förtjänsttecken i brons kan beviljas en person som har varit medlem i Kennelklubben i
minst senaste 5 år.
Förtjänsttecken i brons kan beviljas en person som har tidigare beviljats ett förtjänsttecken
eller en annan motsvarande utmärkelse av Kennelklubbens medlemsförening, och som
har varit medlem i Kennelklubbens medlemsförening i flera års tid. Respektive person
har med sina handlingar förtjänstfullt främjat kennelverksamheten i Kennelklubben eller
dess medlemsförening och deltagit aktivt i föreningsarbetet i Kennelklubbens medlemsförening.
Förtjänsttecken i brons kan även beviljas på samma grunder som förtjänsttecken i silver
och guld.
Förtjänsttecken i brons tilldelas mottagaren alltid vid ett kenneltillfälle som är av betydelse för den sökande. Av motiverade och vägande skäl kan man avvika från detta. Då
tilldelas förtjänsttecknet mottagaren vid ett annat lämpligt tillfälle.
Förtjänsttecken i silver Förtjänsttecken i silver kan beviljas endast personer, inte föreningar eller samfund. Förtjänsttecknet beviljas i huvudsak för förtjänstfullt arbete för
Kennelklubben eller kennelverksamheten.
Förtjänsttecken i silver kan beviljas en person som har varit medlem i Kennelklubben i
minst senaste 10 år.
Förtjänsttecken i silver kan beviljas en person som har tidigare beviljats förtjänsttecken
i brons eller kenneldistriktets, specialklubbens eller grenförbundets förtjänsttecken eller
en annan motsvarande utmärkelse och som har varit medlem i Kennelklubbens medlemsförening i flera års tid. Respektive person har med sina handlingar förtjänstfullt
främjat kennelverksamheten i Kennelklubben eller i sin hembygd och deltagit på ett
betydelsefullt sätt i Kennelklubbens föreningsverksamhet i kenneldistriktets och/eller
specialklubbens förtroendeuppdrag. Sådana uppdrag är bl.a. förtroendeuppdrag i kenneldistrikt eller specialklubbar som ordförande eller ledamot eller förtjänstfull verksamhet
som förtroendevald i kenneldistrikt och specialklubbar.

Pro Cane Sano-medaljen Till ära av professor Saki Paatsama samt långvarig kynologisk
forskning och dess resultat, som är välkänt och uppskattat bland den finska och internationella kennelverksamheten, har Finska Kennelklubben instiftat medaljen Pro Cane
Sano.
Pro Cane Sano-medaljen beviljas för kynologiskt forskningsarbete som är uppskattat
både i Finland och i utlandet.
Kennelklubbens styrelseledamot, verksamhetsledare eller Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté kan ansöka om Pro Cane Sano-medaljen med en skriftlig, motiverad
framställning. Styrelsen kan vid behov be om ett sakkunnigutlåtande om framställningen.
Medaljen kan årligen tilldelas en finsk eller utländsk person eller samfund med betydande förtjänster i kynologisk forskning som främjar frisk hundavel.
Medaljen kan tilldelas samma person eller samfund endast en gång. Medaljen ska beviljas
med stor eftertanke.
Pro Cane Sano-medaljen tilldelas sin mottagare alltid vid Kennelklubbens betydande rikstäckande eller internationella tillfälle. Av motiverade och vägande skäl kan man avvika
från detta. Då tilldelas medaljen mottagaren vid ett annat lämpligt tillfälle.
Pro Cane Sano-medaljerna är numrerade.
Denna punkt ersätter styrelsens beslut 9.5.1989 om Saki Paatsama-medaljens regler.
Pro Cane-tecknet Pro Cane-tecknet beviljas en finsk eller utländsk person som har främjat Kennelklubbens mål och välfärden av hundar på ett betydande sätt.
Kennelklubbens styrelseledamot eller verksamhetsledare kan ansöka om Pro Canetecknet med en skriftlig, motiverad framställning.
Tecknet kan tilldelas samma person endast en gång.
Pro Cane-tecknet tilldelas alltid mottagaren vid Kennelklubbens betydande rikstäckande
eller internationella tillfälle. Av motiverade och vägande skäl kan man avvika från detta.
Då tilldelas tecknet mottagaren vid ett annat lämpligt tillfälle.
Pro Cane-tecknen är numrerade.
Hedersstandar och presentartiklar
Hedersstandar eller utmärkelser Hedersstandar eller en av Kennelklubben fastställd
presentartikel kan ges som erkänsla till en person eller ett samfund, som har förtjänstfullt
verkat för Kennelklubben eller stött Kennelklubbens, kenneldistriktets, rasföreningens
eller medlemsföreningens arbete.
Statyetter Kennelklubbens styrelse kan bevilja en statyett som erkänsla till en särdeles
förtjänt person som har främjat kennelverksamheten i vårt land på ett betydelsefullt sätt.
Statyetter ska beviljas med stor eftertanke, och mottagaren av statyetten ska ha tidigare
belönats för verksamhet i Kennelklubben.

Förtjänsttecken i silver kan även beviljas på samma grunder som förtjänsttecknen i guld.
Förtjänsttecken i silver är en förutsättning för förtjänsttecken i guld.

Av Kennelklubbens statyetter är statyetten som föreställer finsk spets den största hyllningen. Statyetterna är numrerade. Därefter kommer statyetterna som föreställer finsk
stövare och karelsk björnhund.

Förtjänsttecken i silver tilldelas mottagaren alltid vid ett betydelsefullt lokalt kenneltillfälle. Av motiverade och vägande skäl kan man avvika från detta. Då tilldelas förtjänsttecknet mottagaren vid ett annat lämpligt tillfälle.

Presentartiklar Kennelklubben reserverar årligen en presentartikel som tilldelas både
personer och samfund på bemärkelsedagar eller viktiga tillfällen (exempelvis årsfester
och föreningars sammanträden).

Förtjänsttecken i guld Kennelklubbens högsta utmärkelse är förtjänsttecknet i guld.
Förtjänsttecken i guld kan beviljas endast personer, inte föreningar eller samfund. Förtjänsttecknet beviljas för arbete i Kennelklubbens betydelsefulla administrativa eller
annars särdeles betydelsefulla uppdrag.

Vuolasvirta-priset För att befrämja hundavel och hedra den begåvade avlidne kynologen, DI Lauri Vuolasvirtas förtjänster har Kennelklubben stiftat Lauri Vuolasvirta-priset
som Kennelklubben beviljar som högsta utmärkelse för meriterade hunduppfödare. Uppfödarens meriter bestäms av antalet hundar som uppfödaren har fött upp samt hundarnas resultat i bruksprov och utställningar. Uppfödaren ska ha ett kennelnamn och uppfödarens verksamhet ska vara oklanderligt och exemplariskt enligt uppfödarförbindelsen.

Förtjänsttecken i guld kan beviljas en person som har varit Kennelklubbens medlem i
minst senaste 20 år och som har tilldelats Kennelklubbens förtjänsttecken i silver minst
10 år sedan.
Förtjänsttecken i guld kan beviljas en person som på ett avsevärt sätt har främjat kennelarbetet i vårt land i Kennelklubbens uppdrag. Sådana uppdrag är bl.a. posten som
fullmäktigeordförande, posten som ordförande eller ledamot i disciplinnämnden, styrelseposterna ordförande eller ledamot, långvarig post som ordförande eller ledamot i kom-

Det finns en separat instruktion för Vuolasvirta-priset.
https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/vuolasvirta-ansokningsbl_2017_
ifyllbar.pdf
Undantag Styrelsen kan av särskilda skäl avvika från denna instruktion.

