
Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening r.y.    

• SRY: n ansiomerkkianomus 

http://www.rottweiler.fi/files/saannot-lomakkeet/ansiomerkkianomus_3_13-1.pdf 

• Suomen Palveluskoiraliiton SPKL harrastusmerkki- ja huomionosoitusanomus 

https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl-tiedostot/huomionosoitusanomus.pdf 

https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl-tiedostot/harrastusmerkkianomus.pdf  

• Suomen Kennelliiton SKL:n ansiomerkkianomus 

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ansiomerkkianomus 

 

Kaikki anomukset lukuun ottamatta kasvattajamerkkiä, lähetetään SRY:n jäsentoimikunnalle 

jasentoimikunta@rottweiler.fi vuoden loppuun tai erikseen ilmoitettuun määräpäivään mennessä. 

Jäsentoimikunta käsittelee anomukset ensin ja SRY:n hallitus päättää niistä seuraavassa 

mahdollisessa kokouksessaan. 

Kaikki anomukset käsitellään anomukseen kirjoitettujen tietojen perusteella. Merkkejä anottaessa 

ovat ansiot ensisijaisia. Seuraavaksi tulee niiden laajuus ja riittävyys ja on huomioitava, että 

toiminta- ja jäsenyysvuodet eivät ole sama asia. Anomuksessa vuosilukujen tulee olla kirjattuna 

tarkkaan ja lisäksi montako kertaa vuodessa asianomainen on toiminut jossain kertaluonteisessa 

tehtävässä, esimerkiksi kokeen ylitoimitsijana. Mikäli anomus on puutteellisesti täytetty, se 

palautetaan täydennettäväksi ennen kuin se otetaan SRY:n käsittelyyn. Jäsenvuodet tulee 

tarkastaa jäsentoimikunnalta (jasentoimikunta@rottweiler.fi). 

On tärkeää, että kunkin merkin vaatimukset luetaan niin tarkkaan, että niiden sisältö tulee selväksi 

ja odotetaan mieluummin vuosi lisää kuin laaditaan anomus niukkojen toiminta- ja jäsenyysvuosien 

kanssa. Jos korkeampien merkkien vaatimukset eivät vielä täyty, on SRY:n kannustusmerkki 

käyttökelpoinen vaihtoehto. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että anomuksessa 

esitetään juuri sellaisia asioita, joita kyseessä olevan merkin myöntäminen edellyttää.  

SRY:n suuransiomerkkiä anotaan vain harvoin merkin vaativuuden vuoksi.  

SRY:n ansiomerkki on myös hyvin vaativa ja edellyttää todella pitkää ja laaja-alaista työpanosta 

painottuen melko paljon hallinnolliseen toimintaan.  

SRY:n harrastusmerkin myöntämisperusteissa edellytetään useiden vuosien aktiivista ja 

monipuolista toimintaa sisältäen myös hallinnollista puolta. 

SRY:n kasvattajamerkki. SRY:n eri merkit myönnetään erilaisista ansioista. Pitkäaikaisesta 

kasvatustyöstä ei myönnetä harrastus- tai ansiomerkkiä, jos henkilöllä ei ole muita ansioita kuin 

kasvatustyö. Tässä tapauksessa voi olla paikallaan miettiä, täyttyvätkö SRY:n kasvattajamerkin 

vaatimukset. 

SRY:n kouluttajamerkki myönnetään ensimmäisestä voittajaluokan ykköstuloksesta sille henkilölle, 

joka on kouluttanut itse koiran ja ollut sen ohjaajana kokeessa, jossa mainittu tulos on saatu. 

Merkki on henkilökohtainen, ei koirakohtainen.  

Jotta merkkien arvostus ja merkitys eivät kärsisi inflaatiota, kaikkia mahdollisia merkkejä ei tulisi 

anoa yhdellä kertaa kaikille mahdollisille henkilöille. 

SRY:n merkkejä myönnetään vain SRY:n eteen tehdystä työstä. 

SKL:n ja SPKL:n merkkeihin saa ansioita muidenkin koirayhdistysten toiminnassa mukana 

olemisesta. 

 

Kennelliittoon tai Palveluskoiraliittoon SRY ei lähetä ja puolla merkkianomusta, jos anomuksessa 

esitetyt ansiot ja vuodet eivät täyty. 

 

http://www.rottweiler.fi/files/saannot-lomakkeet/ansiomerkkianomus_3_13-1.pdf
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl-tiedostot/huomionosoitusanomus.pdf
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl-tiedostot/harrastusmerkkianomus.pdf
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ansiomerkkianomus
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SRY:n ansiomerkit 
Merkit on perustettu edistämään yhdistyksen jäsenten kaiken muotoista toimintaa rodunjalostuksen 

hyväksi. Merkkien avulla yhdistys voi osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan jäsenilleen sekä 

myös yhdistykseen kuulumattomille, rodun hyväksi toimineille henkilöille.  

Suomen Rottweileryhdistyksen täyttäessä 30 vuotta perustettiin seuraavat merkit:  

Suuransiomerkki, Ansiomerkki, Kasvattajamerkki ja 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. 

 

Lisäksi on Kannustusmerkki jota alaosastot ja kerhot voivat jakaa harkintansa mukaisesti, 

kannustusmerkki on maksullinen.  

Suuransiomerkki 

 

Suuransiomerkki voidaan myöntää vain Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening 

ry:n jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 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 yhtäjaksoisesti 

vähintään 10 vuoden mittainen.  

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.  

Kasvattajamerkki  

 

Kasvattajamerkki voidaan myöntää vähintään kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti SRY-FRF:n 

jäsenenä olleelle rottweilerkasvattajalle, jolla on Suomen Kennelliiton myöntämä kennelnimi ja joka 

on toiminut rottweilerkasvattajana yhtäjaksoisesti 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  

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 SRY:n jalostustoimikunnan sihteerille 

(jalostustoimikunta@rottweiler.fi).  

Anomuslomake löytyy SRY:n nettisivuilta  

Säännöt- ja lomakkeet / Jalostus ja kasvatus / Kasvattajamerkkihakemus 

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. Merkki on henkilökohtainen, ei koirakohtainen.  

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.   

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.  

Kannustusmerkki  

Kannustusmerkin myöntäminen on täysin alaosastojen harkinnan vallassa. Merkin vaatimukset 

asettuvat jonkin verran harrastusmerkin alapuolelle. Alaosastot laativat itse merkille säännön ja 

voivat myöntää sitä aktiivisille jäsenilleen, joiden toiminta ja jäsenvuodet eivät vielä riitä 

harrastusmerkin tasolle. Kannustusmerkit tilataan jäsentoimikunnalta ja alaosastot maksavat itse 

myöntämänsä merkit. 



Suomen Palveluskoiraliiton ansiomerkit 
 

Yleistä 
Harrastus- ja ansiomerkit haetaan Suomen Palveluskoiraliitolta. Merkkejä voi anoa pitkin vuotta. 
Merkit anoo Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus. 

Merkit on haettava liiton harrastus- ja huomionosoitushakemuslomakkeilla. Timanttista 
ansiomerkkiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. 

Lomake on täytettävä huolellisesti. Ansiomerkkihakemuksessa täytyy olla selvästi eriteltynä se 
toiminta, jonka perusteella merkkiä anotaan. Lomakkeesta on selvittävä myös, kuinka kauan kukin 
toiminta on kestänyt. Puutteellisesti täytettyjä ansiomerkkihakemuksia ei oteta hallituksen 
käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle. 

Luettelo jaetuista merkeistä ja viireistä säilytetään SPKL:n toimistossa. 

Ansiomerkkien ja kunniaviirin säännöt 

Yleistä 
Ansiomerkeissä on saksanpaimenkoiran pää, kolmihaarainen vihreäksi emaloitu kuusenoksa ja 
alapuolella kirjaimet SPKL, kaikki renkaan ympäröiminä. 

Ansiomerkeillä on kolme (3) arvoastetta: kultainen, hopeinen ja pronssinen. 

Ansiomerkkien välillä ei ole karenssiaikaa. Hopeinen tai kultainen ansiomerkki voidaan myöntää 
myös ensimmäisenä merkkinä. Päällekkäisiä toimintavuosia ei huomioida. 

Liiton kunniaviiri voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle. 

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää SPKL:n hallitus joko jäsenyhdistyksen esityksestä tai omasta 
aloitteesta. Esitykset tehdään liiton hallituksen määräämällä tavalla. 

Pronssinen ansiomerkki 
Pronssinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään viiden (5) vuoden ajan on 
toiminnallaan edistänyt kotipaikkakuntansa palveluskoiratyötä. Ansioiksi katsotaan aktiivinen 
toiminta hallituksessa tai muissa hallinnollisissa tai käytännön tehtävissä esim. rahastonhoitajana, 
jäsensihteerinä, laji- tai koulutusvastaavana, leirivastaavana tai ryhmänjohtajana. 

Hopeinen ansiomerkki 
Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään kymmenen (10) vuoden ajan on 
ansiokkaasti toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä esimerkiksi toimimalla jäsenyhdistyksen 
luottamustoimissa tai liiton edustustehtävissä. Luottamustoimiksi katsotaan aktiivinen toiminta mm. 
hallituksen jäsenenä, jäsensihteerinä, rahastonhoitajana ja sellaiset hallinnolliset tehtävät joissa 
edistetään paikallista tai valtakunnallista palveluskoiratoimintaa. 

Kultainen ansiomerkki 
Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään viidentoista (15) vuoden ajan on 
merkittävästi toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä esimerkiksi toimimalla pitkähkön ajan 
jäsenyhdistyksen tai liiton johtavissa luottamustoimissa. Johtaviksi luottamustoimiksi katsotaan 
toiminta yhdistyksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. 
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Timanttinen ansiomerkki 
Timanttinen ansiomerkki on liiton ansiomerkeistä korkein. Merkki voidaan myöntää myös sellaiselle 
henkilölle, jota ei ole aikaisemmin huomioitu muilla liiton huomionosoituksilla. 

Merkit ovat numeroituja. Kirjaa myönnetyistä merkeistä ja päivämääristä pidetään liiton toimistolla. 

Merkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. 

Merkkejä voidaan myöntää enintään kolme (3) kappaletta vuosittain. Tästä säännöstä voidaan poiketa, 
jos ilmenee erityisen vahvat perusteet. 

Perustellun esityksen merkin myöntämiseksi voi tehdä yksittäinen henkilö, yhdistys tai yhteisö 
vapaamuotoisella hakemuksella. Päätöksen merkin myöntämisestä tekee liiton hallitus tehtyjen 
esitysten tai oman perustellun harkintansa mukaan. 

Timanttinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on: 
- poikkeuksellisen ansioitunut palveluskoiratoiminnan jollakin osa-alueella tai 
- edesauttanut merkittävästi palveluskoiratoiminnan toimintaedellytyksiä tai 
- muulla mainitsemattomalla tavalla toiminut liiton tarkoitusperiä merkittävästi edesauttavalla tavalla 

Merkki luovutetaan saajalleen aina liiton merkittävässä valtakunnallisessa tilaisuudessa. Tästä voidaan 
poiketa, jos siihen on perustellut ja painavat syyt, jolloin merkki luovutetaan saajalleen muussa 
sopivassa tilaisuudessa. 

Merkin saajat julkaistaan liiton julkaisussa. Julkaisun yhteydessä merkin saajasta kirjoitetaan artikkeli, 
jossa kerrotaan niistä ansioista, joiden johdosta merkki on myönnetty. 

Kunniaviiri 
Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja onnitteluna mm. merkkipäivänä henkilölle tai yhteisölle, 
joka on ansiokkaasti toiminnallaan edistänyt palveluskoiratyötä. 

Harrastusmerkki 

Yleistä 
Merkkien tarkoituksena on innostaa harrastajia palveluskoirakoe- ja kilpailutoimintaan ja osoittaa 
kiitollisuutta henkilöille heidän työstään palveluskoiraharrastusta kohtaan. 

Merkkiä on kolmea (3) lajia: pronssinen, hopeinen ja kultainen. 

Harrastusmerkkien pistetaulukko 
0,5 osallistuminen tottelevaisuusharjoitukseen 
0,5 osallistuminen maastoharjoitukseen 
0,5 koulutusohjaajana toimiminen 
1,0 osallistuminen koulutuskurssille tai luennoille 
1,0 osallistuminen harjoituskilpailuun 
1,0 apuohjaajana toimiminen 
1,0 kilpailujen järjestelytehtävissä toimiminen 
1,0 tuomarina toimiminen 
1,5 osallistuminen luokan 1 kilpailuun 
2,0 osallistuminen luokan 2 kilpailuun 
2,0 ylitoimitsijana tai ylituomarina toimiminen 
2,5 osallistuminen luokan 3 kilpailuun 
3,0 osallistuminen koulutusleirille 
3,0 osallistuminen SM- tai KV-kilpailuun 

Kukin SPKL:n jäsenyhdistys pitää kirjaa jäsentensä saavuttamista pisteistä. Merkit tilataan 
SPKL:sta ja niistä suoritetaan kulloinkin säädetty maksu. Kadotetun merkin tilalle saa merkin 
omistaja lunastaa uuden. 



Pronssinen harrastusmerkki 
(3,50 €/kpl) 
Pronssinen merkki myönnetään harrastajalle, joka on saavuttanut pistetaulukon mukaan 20 pistettä. 

Hopeinen harrastusmerkki 
(4,50 €/kpl) 
Hopeinen merkki myönnetään harrastajalle, joka on saavuttanut pistetaulukon mukaan 60 pistettä ja 
aikaisintaan kolme (3) vuotta pronssisen merkin myöntämisen jälkeen. Hopeinen harrastusmerkki 
voidaan kuitenkin myöntää harrastajalle, vaikka hänelle ei olisi aiemmin anottu alempaa 
harrastusmerkkiä. Vaatimuksena on, että henkilöllä olisi ollut edellytyk-set kyseiseen merkkiin 
pistemäärien ja aikarajoitusten puitteissa. 

Aikaisemmin saadun merkin pisteet lasketaan mukaan 60 pisteeseen. 

Kultainen harrastusmerkki 
(5,50 €/kpl) 
Kultainen merkki myönnetään harrastajalle, joka on saavuttanut pistetaulukon mukaan 120 pistettä ja 
aikaisintaan neljä (4) vuotta hopeisen merkin myöntämisen jälkeen. Kultainen harrastusmerkki voidaan 
kuitenkin myöntää harrastajalle, vaikka hänelle ei olisi aiemmin anottu alempaa harrastusmerkkiä. 
Vaatimuksena on, että henkilöllä olisi ollut edellytykset kyseiseen merkkiin pistemäärien ja 
aikarajoitusten puitteissa. 

Aikaisemmin saadun merkin pisteet lasketaan mukaan 120 pisteeseen. 

 

Suomen Kennelliiton ansiomerkit ja  kunniaviirit 

 
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.  

Kunniaviiri tai muu Kennelliiton hallituksen määräämä muistoesine voidaan antaa tunnustuksena ja 

huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle. 

Ansiomerkit ja huomionosoitukset anoo Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus 

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 huomionosoitusesitykset kunniaviiriesityksiä lukuun ottamatta lähetetään 

Kennelliiton hallitukselle vuosittain 30.6. tai 31.12. mennessä.  

Ansiomerkit, huomionosoitukset ja kunniaviirit myöntää Kennelliiton hallitus.  

 

 

 



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.  

Kunniaviirit 

Kunniaviiri tai Kennelliiton määräämä muistoesine voidaan antaa tunnustuksena henkilölle tai 

yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut Kennelliiton hyväksi tai tukenut Kennelliiton, 

kennelpiirin, rotuyhdistyksen tai jäsenyhdistyksen työtä.  
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