(Hyväksytty SKL-FKK:n hallituksen kokouksessa 5.8.1997 § 144)

OHJE ANSIOMERKEISTÄ JA KUNNIAVIIREISTÄ

1§
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry osoittaa tunnustuksensa maamme kenneltoiminnan ja
liiton päämäärien hyväksi ansiokkaasta työskenneelle antamalla liiton hopeisen tai kultaisen ansiomerkin
tai kunniaviirin. Kasvattajien palkitsemiseen käytetään Vuolasvirta-palkintoa.

2§
Liiton ansiomerkkejä voidaan antaa
-

SKL-FKK:n henkilöjäsenelle

-

erikoisista syistä myös muulle hyvin ansiokkaasti kenneltoiminnan hyväksi
työskenneelle henkilölle, myös ulkomaalaiselle, joka on SKL-FKK:n hyväksymän
kenneljärjestön jäsen.

Liiton kunniaviiri voidaan antaa
-

henkilölle tai yhteisölle

3§
Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SKL-FKK:n hallitus, joko SKL-FKK:n hallituksen jäsenen,
toimitusjohtajan, kennelpiirin, rotujärjestön tai muun SKL-FKK:n jäsenyhdistyksen esityksestä. Jos
esityksen on tehnyt viimeksi mainittu, on siinä oltava ao. kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto.
Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhdistyksen
ollessa kysymyksessä se nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa. Jokainen ansiomerkki- ja
kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle SKL-FKK:n lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään
useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin
puoltojärjestys.

4§
Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty kennelpiirin tai
rotujärjestön ansiomerkki tai muu vastaava huomionosoitus ja joka usean vuoden ajan on ollut SKLFKK:n jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt kotiseudullaan
kenneltoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla SKL-FKK:n järjestötyöhön kennelpiirin,
rotuyhdistyksen tai muun jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi katsotaan lisäksi toiminta
palkintotuomari- ja koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.

5§
Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään 20 viimeisen vuoden ajan on ollut SKLFKK:n jäsen ja joka aikaisemmin on saanut SKL-FKK:n hopeisen ansiomerkin tai SK-L:n tai SKL-FKK
ansiomerkin tai joka merkittävällä tavalla on edistänyt maamme kenneltyötä toimiessaan liiton,
kennelpiirin tai rotuyhdistyksen johtoelimissä tai muissa merkittävissä luottamustehtävissä.

6§
Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle, joka
ansiokkaalla tavalla on toiminut SKL-FKK:n hyväksi tai tukenut SKL-FKK:n, kennelpiirin,
rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.

7§
Ansiomerkkiesitykset kunniaviiriesityksiä lukuunottamatta lähetetään SKL-FKK:n hallitukselle vuosittain
31.12. mennessä. Jäsenyhdistysten esitykset lähetetään ao. kennelpiirin tai rotujärjestön kautta, jotka
merkitsevät niihin henkilöiden puoltojärjestyksen.

8§
Hallitus voi erityisestä syystä poiketa tästä ohjeesta.

Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben r.y.

Ansiomerkki / kunniaviiriesitys:

Kultainen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki
Kunniaviiri

Sukunimi _______________________________________________ Etunimi _________________________________
Syntymäaika ___________________________________________
Osoite __________________________________________________________________________________________
Virka, toimi tai ammatti ____________________________________________________________________________
SKL-FKK:n tai sen edeltäjien jäsen vuosina _________________-__________________________________________
Toiminta kennelpiirin puitteissa ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Toiminta rotujärjestössä ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Toiminta jäsenyhdistyksessä ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ulkomuototuomari ________________________________________________________________________________
Koetuomari ______________________________________________________________________________________
Saavutukset koirankasvattajana, -jalostajana tai kouluttajana _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Esittävä jäsenyhdistys ______________________________________________________________________________
__________ / ________

___________________________________________________________________________

Kennelpiirin lausunto ______________________________________________________________________________
__________ / ________

___________________________________________________________________________

Rotujärjestön lausunto _____________________________________________________________________________
__________ / ________ ___________________________________________________________________________
SKL-FKK:n hallituksen päätös ______________________________________________________________________
__________ / ________ ___________________________________________________________________________

Lisätietojen antamiseksi voidaan käyttää kääntöpuolta

