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Suomen Rottweileryhdistys - Finlands 
Rottweilerförening r.y. 
 
 

Ansiomerkit 

 
Suomen Rottweileryhdistyksen täyttäessä 30 vuotta perustettiin seuraavat merkit: 
 

Suuransiomerkki 
Ansiomerkki 
Kasvattajamerkki 
Kouluttajamerkki 
 
Merkkejä jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa 24.4.1976. 
 
Yhdistyksen täyttäessä 40 vuotta perustettiin 

Harrastusmerkki, jota jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa 

17.5.1986. 
 
Merkit on perustettu edistämään yhdistyksen jäsenten kaikenmuotoista toimintaa 
rodunjalostuksen hyväksi. Merkkien avulla yhdistys voi osoittaa kunnioitustaan ja 
kiitollisuuttaan jäsenilleen sekä myös yhdistykseen kuulumattomille, rodun hyväksi 
toimineille henkilöille. 
 
Sääntöjen sanamuotoihin on 27.10.1993 tehty muutoksia, jotka eivät vaikuta perusteisiin, 
joilla ansiomerkkejä myönnetään. 
 

Suuransiomerkki 
Voidaan myöntää vain Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening ry:n 
jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään 20 vuotta. 
 
Merkin saajan on oltava laaja-alaisesti rodun hyväksi toiminut rottweilerkynologi tai 
henkilö, joka on tunnettu ja ansioitunut kenneltoiminnassa yhdistyksen ulkopuolellakin.  
 

Ansiomerkki 
Ansiomerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening 
ry:n jäsenelle, joka aktiivisella toiminnallaan on edesauttanut yhdistyksen päämäärien 
toteutumista. Ansiomerkki voidaan myös myöntää ulkomaalaisen rottweilerjärjestön 
jäsenelle, samoin kuin henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Suomen Kennelliitto - 
Finlands Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n tai ulkomaalaisen 
kennelkeskusjärjestön toiminnassa siten, että toiminnallaan on saavuttanut SRY-FRF:n 
kunnioituksen ja kiitollisuuden. 
 
Jäsenyyden  ja toiminnan rottweiler- tai muissa kennelkeskusjärjestöissä on oltava 
vähintään 10 vuoden mittainen. 
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Ansioksi merkkiä myönnettäessä lasketaan aktiivinen osallistuminen yhdistyksen 
hallintotyöskentelyyn, vastuullinen toiminta näyttelyiden, kokeiden, jalostustarkastusten ja 
luonnetestitilaisuuksien järjestämistyössä. 
Lisäansioksi voidaan SRY:n jäsenelle lukea toiminta muissa kennelkeskusjärjestöissä 
sekä palkintotuomaritehtävissä. 
 
Ansioita arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan laajuuteen, 
monipuolisuuteen, laatuun ja aktiivisuuteen. 

 
Harrastusmerkki 
Harrastusmerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys - Finlands 
Rottweilerförening ry:n jäsenelle, joka aktiivisella toiminnallaan on edesauttanut 
yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäsenyyden on oltava vähintään viiden vuoden 
mittainen. 
 
Ansioiksi katsotaan aktiivinen toiminta yhdistyksen, alaosastojen tai jäsenkerhojen 
hallinnossa tai toimintojen järjestelytehtävissä. 
 
Harrastusmerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistykseen kuulumattomalle 
henkilölle, mikäli hän toiminnallaan on ansainnut SRY-FRF:n kiitollisuuden. 
 

Kasvattajamerkki 
 

Kasvattajamerkki voidaan myöntää vähintään kymmenen vuotta SRY-FRF:n jäsenenä 
olleelle rottweilerkasvattajalle jolla on Suomen Kennelliiton myöntämä kennelnimi ja joka 
on toiminut rottweilerkasvattajana vähintään viisi vuotta ja kasvattanut vähintään 5 
rottweiler pentuetta joista vähintään 2 on toisen polven kasvatteja sekä kasvattamillaan 
rottweilereilla saavuttanut vähintään 150 pistettä seuraavan pistetaulukon mukaisesti: 
 
LUONNE 
MH 1 
LTE 1 
VIK 1 
 
KÄYTTÖTULOKSET 
BH 1 
Tulos (palveluskoirakokeen koulutustunnus) 2 
Tulos (tottelevaisuuskokeen koulutustunnus) 1 
KVA/TVA 3 
AD KOE 1 
 
ULKOMUOTO 
Tulos (H-ERI) 1 
Ulkomuodontarkastus 2 
MVA 3 
 
TERVEYS 
HD/ED/silmätutkimustulos 1 
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Edellä olevan laskelman mukaan voi yhdellä kasvatilla saavuttaa korkeintaan 17 pistettä, 
joista kasvattajamerkkiä varten hyväksytään enintään 10 pistettä. Merkki on itse anottava 
ja liitettävä mukaan selvitys ansioista. Anomus lähetetään jalostustoimikunnan sihteerille. 
 
. 

Kouluttajamerkki 
Kouluttajamerkki voidaan myöntää Suomen Rottweileryhdistys - Finlands 
Rottweilerförening ry:n tai ulkomaalaisen rottweilerjärjestön jäsenenä olevalle 
rottweilerkouluttajalle, joka itse kouluttamallaan koiralla on saavuttanut 1. palkinnon 
yleisten palveluskoirakokeiden voittajaluokassa tai korkeimmassa luokassa, missä kunkin 
maan palveluskoirakokeiden sääntöjen mukaan voi kilpailla. Henkilön on siis itse 
koulutettava ja itse ohjattava rottweiler kokeessa, josta merkki voidaan myöntää. 
 
Myös koulutusohjaaja, joka kolmen aktiivisesti toimimansa koulutuskauden lisäksi omaa 
palveluskoirakokeiden palkintotuomaripätevyyden vähintään kolmessa lajissa (VOI tai III-
luokassa), on oikeutettu saamaan merkin, jos SRY - FRF:n hallitus niin oikeaksi harkitsee 
siitä huolimatta, ettei hän ole kouluttamallaan ja ohjaamallaan rottweilerilla saavuttanut 
voittajaluokan 1. palkintoa.  
 
 
 
 

Suomen Palveluskoiraliitto 
 

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ansiomerkin ja kunniaviirin säännöt 
(hyväksytty SPKL:n hallituksessa 26.1.1982) 
 
 
1§ 
Ansiomerkissä on saksanpaimenkoiran pää, kolmihaarainen kuusenoksa ja alapuolella 
kirjaimet SPKL, kaikki renkaan ympäröiminä. 
Ansiomerkillä on kolme arvoastetta 
- kultainen ansiomerkki vihreäksi emaljoiduin kuusenoksin 
- hopeinen ansiomerkki vihreäksi emaljoiduin kuusenoksin 
- pronssinen ansiomerkki vihreäksi emaljoiduin kuusenoksin 
Kunniaviiri on kuvattu liiton merkki. 
 
2§ 
Liiton ansiomerkki voidaan antaa 
- SPKL:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenille 
- Erikoisista syistä myös muille henkilöille 
Liiton kunniaviiri voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle. 
 
3§ 
Ansiomerkin ja kunniaviirin myöntää SPKL:n hallitus joko jäsenyhdistysten esityksestä tai 
omasta aloitteestaan. 
Esitykset tehdään liiton hallituksen määräämällä tavalla ja ajankohtana. 
 
4§ 
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Pronssinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään viiden (5) vuoden ajan 
on toiminnallaan edistänyt kotipaikkansa palveluskoiratyötä. 
 
5§ 
Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään kymmenen (10) vuoden 
ajan on ansiokkaasti toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä esimerkiksi toimimalla 
jäsenyhdistyksen luottamustoimissa tai liiton edustustehtävissä. 
 
6§ 
Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään viidentoista (15) vuoden 
ajan on ansiokkaasti toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä esimerkiksi toimimalla 
pitkähkön ajan jäsenyhdistyksen tai liiton johtavissa luottamustoimissa. 
 
7§ 
Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja onnitteluna henkilölle tai yhteisölle, joka on 
ansiokkaasti toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä. 
 
8§ 
Luettelo jaetuista merkeistä ja viireistä säilytetään SPKL:n toimistossa. 
 
9§ 
SPKL:n hallituksella on tarvittaessa oikeus poiketa ansiomerkin ja kunniaviirin 
myöntämistä koskevista tämän säännön määräyksistä. 
 
 

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n harrastusmerkin säännöt 
 
1§ 
Merkin tarkoituksena on innostaa harrastajia palveluskoirakilpailutoimintaan, ja osoittaa 
kiitollisuutta henkilöille heidän työstään palveluskoiraharrastusta kohtaan. 
 
2§ 
Merkkiä on kolme lajia: pronssinen, hopeinen ja kultainen. 
 
3§ 
Pronssinen merkki myönnetään harrastajalle, joka jäljempänä olevan pistetaulukon 
mukaan saavuttaa 20 pistettä, hopeinen kun hän saavuttaa 60 pistettä, aikaisintaan 
kuitenkin vasta kolme vuotta sen jälkeen, kun hän on saanut pronssisen, ja kultaisen 
merkin 120 pistettä saavutettuaan ja aikaisintaan neljä vuotta hopeisen merkin saamisen 
jälkeen. Hopeine ja kultainen merkki voidaan kuitenkin myöntää harrastajalle, vaikka 
hänelle ei olisi aikoinaan anottu merkkiä. Vaatimuksena on, että henkilöllä olisi ollut 
edellytykset kyseisiin merkkeihin pistemäärien ja aikarajoitusten puitteissa. 
 
4§ 
Harrastusmerkkien pistetaulukko: 
- osallistuminen tottelevaisuusharjoitukseen 0,5 
- osallistuminen maastoharjoitukseen 0.5 
- koulutusohjaajana toimiminen  0.5 
- osallistuminen koulutuskursseille tai luennoille 1 
- osallistuminen harjoituskilpailuun  1 
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- osallistuminen viralliseen kilpailuun  1 
- apuohjaajana toimiminen  1 
- kilpailujen järjestelytehtävissä toimiminen 1 
- liikkeenohjaajat ja palkintotuomarit  1 
- osallistuminen alokasluokan kilpailuun tott/maasto 1,5 
- osallistuminen avoimen luokan kilpailuun 2 
- ylitoimitsija ja ylituomari  2 
- osallistuminen voittajaluokan kilpailuun 2,5 
- osallistuminen koulutusleirille  3 
- osallistuminen Suomen mestaruus- tai kansain- 
   välisiin kilpailuihin   3 
 
5§ 
Kukin SPKL:n jäsenyhdistys pitää kirjaa jäsentensä saavuttamista pisteistä. Merkit tilataan 
SPKL:sta ja suoritetaan niistä kulloinkin säädetty maksu. Kadotetun merkin tilalle saa 
merkin omistaja lunastaa uuden. 
 

 

 

Suomen Kennelliitto 
 

(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 ansiokkaasti työskenneelle antamalla 
liiton hopeisen tai kultaisen ansio-merkin 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. 
 



 6 

 
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 sen 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 SKL-FKK: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 SKL-FKK:n jäsen ja joka aikaisemmin on saanut SKL-FKK:n 
hopeisen ansiomerkin tai SK-L:n tai SKK-FKK:n 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. 
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8 § 
 

Hallitus voi erityisistä syistä poiketa tästä ohjeesta.  


