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Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö 
 
 

ROTUJÄRJESTÖKSI PÄÄSYN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 
Rotujärjestöoikeudet myöntää Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubbenin (jäljempänä liitto) 
valtuusto. Saadakseen rotujärjestöoikeudet tulee rotua harrastavan yhdistyksen täyttää seuraavat 
vähimmäisvaatimukset:  
 
1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi viimeistä vuotta rotua harrastavana yhdistyksenä. 
 
2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotujärjestön ohjesäännön edellyttämät 
tehtävät. Edellytyksiä arvioitaessa tulee päähuomion olla yleensä toiminnassa ja erityisesti   
 
a) jalostuksen ohjauksessa  
 
b) rotuharrastuksen edistämisessä  
 
c) koulutus- ja valistustoiminnassa  
 
d) julkaisutoiminnassa  
 
e) taloudessa 
 
f) yhteydenpidossa liittoon ja kennelpiireihin 
 
g) yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräisten velvollisuuksien moitteettomassa täyttämisessä 
 
3. Yhdistyksen tai sen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen henkilöjäsenmäärä on vähintään 250. Määrään 
eivät sisälly perhejäsenet.  
 
4. Yhdistyksen edustamaa rotua tai rotuja on rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana vähintään 
400 koiraa.  
 
Rotujärjestöanomukseen tulee aina liittää lausunto siltä rotujärjestöltä, jonka alainen yhdistys ja 
yhdistyksen harrastama rotu tai rodut ovat.  
 
Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja koiramäärät eivät täytä 
yllämainittuja vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta on ollut erityisen laadukasta tai 
rotujärjestöaseman myöntäminen yhdistykselle on muista syistä perusteltua.   
 
Liiton sääntöjen 5. pykälän mukaan valtuusto voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä päättää, että 
yhdistyksen toiminta rotujärjestönä lakkaa, jos rotujärjestö ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole 
täyttänyt rotujärjestöksi hyväksymiselle asetettuja vaatimuksia. Tällöin rotujärjestöstä tulee rotua 
harrastava yhdistys, ja sen edustama rotu tai rodut määrätään toisen rotujärjestön alaisuuteen, mikäli 
yhdistys täyttää rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyn vaatimukset, tai rotuyhdistykseksi, mikäli se 
ei täytä rotua harrastavaksi yhdistykseksi pääsyn vaatimuksia. 
 
(Huom. Tällä ohjesäännöllä ei poisteta ennen sen voimaantuloa saavutettuja rotujärjestöoikeuksia, 
mikäli rotujärjestön jäsenmäärä ja rekisteröintimäärä eivät täytä tämän ohjesäännön vaatimuksia 
ohjesäännön voimaantullessa.) 
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ROTUJÄRJESTÖN OHJESÄÄNTÖ 
 
Rotujärjestö on yhden tai useamman koirarodun jalostusta johtava, valtakunnallinen Suomen 
Kennelliiton jäsenyhdistys, jonka liiton valtuusto on hyväksynyt rotujärjestöksi.  
 
Rotujärjestö johtaa ja valvoo harrastamansa rodun jalostusta ja kaikinpuolista kehittämistä sekä 
edistää rodun harrastusta tämän ohjesäännön mukaisesti liiton valtuuston ja hallituksen antamin 
valtuuksin.  
 
Yleiset tehtävät 
 
1. Rotujärjestö harjoittaa harrastamaansa rotua tai rotuja koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa sekä 
pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat rotujärjestön ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin 
syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan. 
 
Jalostuksen ohjaus 
 
2. a) Rotujärjestö valvoo ja ohjaa harrastamansa rodun jalostustyötä harjoittamalla jalostusneuvontaa 
esimerkiksi asiantuntijoista kokoonpannun jalostustoimikunnan avulla.  
 
b) Rotujärjestö antaa tarvittaessa asiantuntija-apua rotuun kuuluvien koirien ulkomaille viennissä ja 
tuonnissa. 

 
c) Rotujärjestö on yhteistyössä liiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa jalostustyön 
kehittämisessä. 
 
d) Rotujärjestö järjestää ja tukee jalostustarkastustoimintaa sekä toimii tehokkaassa yhteistyössä 
rodun piirissä toimivien kasvattajien kanssa.  
 
e) Rotujärjestö tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoja julkaisemalla joko yksinään tai yhdessä 
muiden rotujärjestöjen kanssa ainakin kerran vuodessa harrastamansa rodun jalostusta koskevaa 
aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.  
 
f) Rotujärjestö kartoittaa rotunsa tai rotujensa terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden 
rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi sekä seuraa PEVISA-ohjelman tavoitteiden 
toteutumista.  
 
Rodun edustus  
 
3. Rotujärjestö edustaa harrastamaansa rotua ja valvoo sen etuja liitossa, tekee rotunsa kehitystä 
erityisesti ja kenneltyötä yleensä koskevia aloitteita ja ehdotuksia liitolle ja muille yhteisöille sekä 
välittää jäsenistölleen liiton tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä.  
 
Kotimaiset yhteydet 
 
4. a) Rotujärjestö lähettää vuosittain liitolle rotujärjestön toimintailmoituksen, joka käsittää 
toimintakertomuksen tilinpäätöksineen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä 
toimihenkilöluettelon osoitteineen.  
 
b) Rotujärjestö edistää rotunsa harrastusta kehittämällä ja ylläpitämällä toimivaa yhteistyötä 
jäsenyhdistyksiensä, alaosastojensa, muiden rotujärjestöjen, kennelpiirien, muiden koiraharrastukseen 
liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten kanssa. 
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Rotujärjestön ja sen alaisten valtakunnallisten rodunjalostusta edistämään perustettujen rotua 
harrastavien ja rotuyhdistysten paikalliset jäsenyhdistykset voivat olla alueensa kennelpiirin jäseniä ja 
osallistua kennelpiirin toimintaan.  
 
c) Rotujärjestö antaa tarvittaessa lausuntoja Suomessa järjestettävien kansainvälisten ja muiden 
kaikkien rotujen näyttelyiden palkintotuomareista ja heidän varamiehistään edustamaansa rotua 
varten.  
 
Ulkomaiset yhteydet  
 
5. a) Kotimaista koirarotua harrastava rotujärjestö antaa tietoja rodusta ulkomaille ja pitää yhteyttä 
vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin, yhdistyksiin ja harrastajiin, antaa lausuntoja ja suosituksia 
SKL-FKK:lle kotimaisista palkintotuomareista, kun heitä kutsutaan ulkomaille arvostelu- ym. 
tehtäviin, samoin antaa muitakin lausuntoja harrastamaansa rotuun liittyvissä kysymyksissä. 
 
b) Ulkomaista koirarotua harrastava rotujärjestö pitää yhteyttä rodun kotimaahan ja muiden  
maiden vastaaviin rotujärjestöihin.  

 
Tuomarikoulutus  
 
6. Rotujärjestö vastaa rotunsa tai rotujensa ulkomuoto- ja koetuomarien koulutuksesta liiton ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Muu koulutus-, näyttely- ja koetoiminta 
 
7. Rotujärjestö järjestää, tukee, ohjaa ja valvoo harrastamansa rodun puitteissa:  
 
a) koulutustoimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa 
sekä huolehtimalla rodun ja yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.  
 
b) näyttelytoimintaa joko yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistysten, 
kennelyhdistysten tai kennelpiirien kanssa. 
 
c) koetoimintaa, kilpailuja ja otteluita joko yksin tai yhdessä muiden rotujärjestöjen, rotua 
harrastavien yhdistysten tai kennelpiirien kanssa. 
 
Anottaessa liitolta kokeita ja näyttelyitä on niistä ilmoitettava samalla ao. kennelpiirille.   
 
Rahoitus  
 
8. Rotujärjestö hoitaa omatoimisesti toimintansa rahoituksen. 
  
Julkaisu- ym. toimintaa varten rotujärjestö saa liiton taloudellista tukea liiton hallituksen vahvistamien 
perusteiden ja valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.  
 


