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YLEISET ASIAT 
Suomen Kaniyhdistys ry (myöh. SKY) sekä sen jäsenet voivat lahjoittaa kiertopalkintoja. 
Lahjoittamalla kiertopalkinnon yhdistyksen jäsen sitoutuu luovuttamaan palkinnon vastikkeetta. 
Kiertopalkinnolla tarkoitetaan kilpailupalkintoa, jonka voittaja saa haltuunsa seuraavaan palkinnolle 
määriteltyyn kilpailuun saakka.  
 
SKY ei vastaa tai osallistu millään tavoin jäsenten lahjoittamiin kiertopalkintoihin liittyviin kuluihin. 
Kiertopalkintoja ei kaiverreta eikä niihin saa kiinnityksiä. Kaiverrustilan loppuessa palkinto jää pois 
kierrosta, koska sitä ei voi jäsenten tasavertaisuusperiaatteen vuoksi lahjoittaa yksittäiselle 
jäsenelle. Kaikki palkinnon voittaneet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta ja sen listoilta.  
Kiertopalkintovastaava ylläpitää listoja.  
 
Kiertopalkintoja vastaanotetaan ja jaetaan vain SKY:n tittelinäyttelyissä. SKY ei toimita 
kiertopalkintoja voittajille jälkikäteen. Vastaanottaessasi tai lahjoittaessasi kiertopalkintoa sitoudut 
noudattamaan näitä ohjeita.  Kiertopalkintovastaavan sähköposti: sky.tulokset@gmail.com 
 
KIERTOPALKINNON LAHJOITTAJA 
Ennen lahjoittamista tulee varmistaa, ettei samankaltaista palkintoa ja palkitsemisperustetta ole 
entuudestaan olemassa. Olemassa olevat kiertopalkinnot on listattu kotisivuilla ja niistä voi 
tiedustella myös yhdistyksen kiertopalkintovastaavalta.  
 
Lahjoittajan tulee laatia kirjalliset palkitsemisperusteet, joiden mukaan palkinto jaetaan sekä 
toimittaa ne palkinnon kanssa kiertopalkintovastaavalle. Palkintojen jakamisen perusteita voidaan 
muuttaa kiertopalkintovastaavan esityksestä hallitukselle tai hallituksen omasta aloitteesta. Näin 
voidaan toimia, mikäli arvioidaan jakoperusteiden olevan ristiriidassa standardin tai aiempien 
palkintojen palkitsemisperusteiden kanssa.  
 
SKY tai palkinnon voittanut jäsen ei ole korvausvelvollinen, mikäli kiertopalkinto rikkoutuu tai 
katoaa. Kiertopalkintovastaava tiedustelee ensisijaisesti lahjoittajalta, haluaako hän lahjoittaa 
uuden palkintoesineen kadonneen tai rikkoutuneen tilalle. Mikäli lahjoittajaa ei tavoiteta ennen 
seuraavaa palkinnolle määriteltyä kilpailua tai ei halua lahjoittaa uutta palkintoesinettä tilalle, 
poistuu palkinto kierrosta kokonaan. Vältä lahjoittamasta helposti särkyviä, rikkoontuvia tai raskaita 
palkintoja. Kiertopalkintovastaava esittää hallitukselle poistettavaa palkintoa, mikäli se on kadonnut 
tai rikkoutunut korjauskelvottomaksi. SKY:n hallitus päättää kiertopalkinnon poistamisesta. 
 
KIERTOPALKINNON VASTAANOTTAJA 
Mikäli palkinnon voittanut ei halua vastaanottaa kiertopalkintoa, jää palkinto yhdistyksen haltuun 
kiertopalkintovastaavalle säilytettäväksi. Palkinnon voittaja mainitaan kuitenkin kiertopalkinto-
listalla.  
 
Kiertopalkinnon vastaanottaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita, pitämään palkinnosta hyvää 
huolta ja toimittamaan sen seuraavaan näyttelyyn, jossa se jaetaan. Mikäli palkintoa ei saa muulla 
tavoin toimitettua kyseiseen näyttelyyn, sitoutuu vastaanottaja omalla kustannuksellaan 
toimittamaan sen kiertopalkintovastaavalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen näyttelyä.  
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Palkintoa postitettaessa pakkauksen tulee olla kuljetusta kestävä sekä hyvin suojattu 
kolhiintumiselta myös pakkauksen sisällä (kuplamuovilla tmv). Kaikki pakkaus- ja lähetyskulut jäävät 
lähettäjän maksettavaksi. 
 
Mikäli palkinto rikkoutuu tai katoaa vastaanottajan hallinnassa, tulee siitä viipymättä ilmoittaa 
kiertopalkintovastaavalle. Vastaanottaja sitoutuu palauttamaan rikkoutuneen palkinnon 
kiertopalkintovastaavalle omakustanteisesti.   
 
SUOMEN KANIYHDISTYS RY:n KIERTOPALKINNOT 
Mikäli VUODEN VOITTAJA, KASVATTAJA tai PET-KANI palkintojen ensimmäisellä (1.) sijalla on 
useampi voittaja, jää varsinainen kiertopalkinto kiertopalkintovastaavan haltuun. SKY:n hallitus 
päättää erikseen siitä kuinka jaetulla ensimmäisellä sijalla olevat palkitaan. 
 
 
Näitä sääntöjä saa muuttaa vain Suomen Kaniyhdistys ry:n hallitus 
 


