KENNELLIITON JÄSENYHDISTYSTEN ASEMA
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry valtuuston 28.11.2021 hyväksymä ja tulee voimaan
1.1.2022.

Kennelliitto on Fédération Cynologique Internationale (FCI) kansainvälisen koiranjalostusliiton
jäsen. FCI:n ja muiden kansainvälisten koirajalostusliittojen välillä tehtyjen sopimusten sekä
kotimaisten koirarotujen osalta perustamisasiakirjojensa perusteella Kennelliitolla on yksinoikeus
edustaa koirarotuja ja niiden jalostusta Suomessa siihen liittyvin oikeuksin ja velvollisuuksin.
Kennelliiton näyttelyt, kokeet ja kilpailut osana koirien jalostusta ovat Kennelliiton hallinnoimia.
Kennelpiirit ovat valtakunnallisia Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka toimivat Kennelliiton
alueorganisaationa Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti.
Lajiliitto on valtakunnallinen Kennelliiton jäsenyhdistys, joka on vastuussa Kennelliiton sille
hyväksymien kokeiden ja kilpailujen hallinnoinnista Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti.
Rotujärjestö on valtakunnallinen Kennelliiton myöntämän rotujärjestöstatuksen saanut
jäsenyhdistys, joka johtaa ja on vastuussa Kennelliiton sille hyväksymien koirarotujen jalostustyöstä
Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti.
Rotuyhdistys on valtakunnallinen Kennelliiton myöntämän rotuyhdistysstatuksen saanut
jäsenyhdistys, joka on vastuussa rotujärjestölle edustamiensa koirarotujen jalostustyöstä
Kennelliiton ja rotujärjestön ohjeistuksen mukaisesti.
Rotukerho on valtakunnallinen jäsenyhdistys, jonka Kennelliitto ja rotujärjestö tai rotuyhdistys sekä
kennelpiiri ovat hyväksyneet jäsenekseen. Rotukerhon toimintaa valvoo ja ohjaa se rotujärjestö tai
rotuyhdistys, jonka edustamia koirarotuja rotukerhokin edustaa.
Harrastusyhdistys on alueellinen Kennelliiton jäsenyhdistys.
Jäsenyhdistykset voivat edetä Kennelliiton valtuuston hyväksymien ohjesääntöjen mukaisesti
täyttäessään kuhunkin asemaan vaadittavat edellytykset.
Kennelliiton valtuusto hyväksyy ja erottaa yhteisöjäsenistä kennelpiirit, lajiliitot ja rotujärjestöt.
Kennelliiton hallitus hyväksyy ja erottaa muut yhteisöjäsenet.

ROTUJÄRJESTÖOHJESÄÄNTÖ
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (2.1.2020) rekisteröityjen sääntöjen (8 §) mukaan
rotujärjestö (status):
-

on yhden tai useamman koirarodun jalostusta johtava valtakunnallinen Kennelliiton jäsenyhdistys
rotuyhdistys voi hakea rotujärjestöstatusta valtuustolta
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-

rotujärjestön oikeudet ja velvollisuudet määritellään rotujärjestöohjesäännössä
rotujärjestö ei voi olla kennelpiirin jäsen
Kennelliitossa voi olla vain yksi samaa rotua edustava valtakunnallinen rotujärjestö
yhtä rotua edustavan rotujärjestön lisäksi Kennelliton jäsenyhdistyksenä ei voi olla samaa
rotua edustavaa rotuyhdistystä tai rotukerhoa
useaa rotua edustavaan rotujärjestöön voi samanaikaisesti kuulua rotua kohti vain yksi
Kennelliiton jäsenyhdistyksenä oleva rotuyhdistys tai rotukerho

Rotujärjestöstatuksen saamisen ja säilyttämisen vähimmäisvaatimukset
Saadakseen rotujärjestöstatuksen tulee yhdistyksen täyttää seuraavat vaatimukset:
1. Se on toiminut Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaisena rotuyhdistyksenä,
rotujärjestön, Kennelliiton ja kennelpiirin jäsenenä, vähintään viisi viimeistä vuotta ja näin
ollen täyttänyt tuon ajan rotuyhdistysstatuksen vaatimukset.
2. On toiminnallaan osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotujärjestöohjesäännön edellyttämät
tehtävät.
3. On hyväksynyt koirarodulleen/- roduilleen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja mahdollisen
Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) kyseisten sääntöjen ja
ohjeiden edellyttämällä tavalla ja pyrkii jalostuksen ohjauksessa Yleisen jalostusstrategian
tavoitteisiin.
4. Yhdistyksen tai sen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen henkilöjäsenmäärä on ollut vähintään
250 vuosittain viimeisen kolmen vuoden aikana. Määrään eivät sisälly perhejäsenet.
5. Yhdistyksen edustamaa koirarotua/- rotuja on rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana
yhteensä vähintään 400 koiraa.
6. Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja koiramäärät eivät
täytä yllä mainittuja vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta on ollut erityisen laadukasta tai
rotujärjestöaseman myöntäminen yhdistykselle on muista syistä perusteltua.
Vaatimusten täyttymistä seurataan ja tästä ilmoitetaan vuosittain rotujärjestöille ja Kennelliiton
hallitus tiedottaa niistä valtuustolle.
Mikäli rotujärjestö ei kolmena peräkkäisenä vuonna ole täyttänyt statuksen säilyttämisen
edellytyksiä, valtuusto voi poistaa rotujärjestöltä statuksen Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen
mukaisesti.
Rotujärjestöstatusta haetaan Kennelliiton hallituksen antamien hakuohjeiden mukaisesti.

Rotujärjestöstatuksen (asema) tuomat oikeudet
Valtuusto myöntää rotujärjestöaseman Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaisesti.
Rotujärjestöllä on Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukainen edustus Kennelliiton
valtuustossa.
Rotujärjestö saa valtuustolta oikeuden johtaa koirarodun / -rotujen jalostusta valtakunnallisesti
tässä ohjesäännössä ja Kennelliiton muissa ohjeissa määritellyllä tavalla.
Rotujärjestöstatuksen myöntäessään valtuusto vahvistaa myös ne koirarodut, joiden jalostuksen
johtamisen oikeuden rotujärjestö sillä hetkellä saa.
Rotujärjestöstatus oikeuksineen alkaa valtuuston päätöspäivänä. Rotujärjestön edustus
valtuustossa määräytyy kuitenkin Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaisesti.

2
30.8.2021 rk

Rotujärjestöstatuksen (asema) tuomat velvollisuudet
Rotujärjestön velvollisuutena on edustamansa koirarodun/-rotujen jalostuksen ja harrastuksen
johtaminen sekä niihin liittyvä edustaminen.

Jalostuksen johtaminen
Rotujärjestö johtaa koirarodun/-rotujen jalostusta yhteistyössä Kennelliiton kanssa ja sen
valvonnassa.
Rotujärjestö antaa asiantuntija-apua jalostuksessa ja ulkomailta tuotavien tai ulkomaille vietävien
koirien käytöstä jalostukseen.
Rotujärjestö kokoaa ja jakaa tietoa koirarotunsa/-rotujensa terveystilanteesta sekä perinnöllisistä ja
muista sairauksista niiden vastustamiseksi.
Rotujärjestö laatii ja päivittää edustamiensa koirarodun/-rotujen JTO:t ja mahdollisen
PEVISAohjelman näihin liittyvien sääntöjen ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. Rotujärjestö seuraa
aktiivisesti jalostusohjelmien ja Kennelliiton yleisen jalostusstrategian tavoitteiden toteutumista
edustamissaan roduissa.
Rotujärjestö kokoaa ja jakaa tietoa näyttely- ja koetuloksista jalostusta varten.
Harrastustoiminnan johtaminen
Rotujärjestö johtaa edustamansa koirarodun/-rotujen harrastusta valtakunnallisesti yhteistyössä
jäsenyhdistystensä, muiden rotujärjestöjen, rotukerhojen, kennelpiirien, lajiliittojen ja muiden
koiraharrastusyhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.
Rotujärjestö toimii aktiivisesti saadakseen koirarodun harrastajat jäseninä mukaan
järjestäytyneeseen kenneltoimintaan sekä lisätäkseen rotu- ja kenneltietoutta.
Rotujärjestöllä on päävastuu ulkomuototuomareiden ja rodunomaisten kokeiden koetuomareiden
koulutuksesta ja arvostelukokeista yhteistyössä rotuyhdistysten ja rotukerhojen kanssa
rotujärjestön niille antamien valtuuksien mukaisesti sekä Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Rotujärjestö antaa tarvittaessa lausuntoja Kennelliitolle Suomessa järjestettävien koiranäyttelyiden
ulkomuototuomareista ja heidän varahenkilöistään.
Rotujärjestö valvoo, ohjaa ja tukee näyttelytoimintaa sekä koe- ja kilpailutoimintaa yksin tai
yhteistyössä jäsenyhdistystensä (muiden rotujärjestöjen) kanssa. Rotujärjestöllä on oikeus järjestää
näyttelyitä koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisia erikoisnäyttelyitä.
Rotujärjestö ohjaa, valvoo ja tukee koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä vastaa tiedottamisesta
ja julkaisutoiminnasta.

Edustaminen
Rotujärjestö edustaa harrastamaansa koirarotua/-rotuja ja valvoo sen/niiden etuja yhdessä
Kennelliiton kanssa.
Rotujärjestö tekee edustamiensa koirarodun/-rotujen jalostukseen liittyviä aloitteita ja ehdotuksia
Kennelliitolle. Rotujärjestö välittää tietoa jäsenistölleen Kennelliiton tiedotuksista, ohjeista ja
päätöksistä.
Kotimaisten koirarotujen rotujärjestöllä on erityinen velvollisuus antaa tietoja kotimaisesta
koirarodusta ulkomaille ja pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin, yhdistyksiin ja
harrastajiin. Se voi antaa lausuntoja ja suosituksia Kennelliitolle kotimaisista ulkomuoto- ja
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koetuomareista, silloin, kun heitä kutsutaan ulkomaille arvostelu- tai muihin tehtäviin. Lisäksi se
antaa lausuntoja harrastamaansa rotuun liittyvissä kysymyksissä.
Ulkomaista koirarotua harrastava rotujärjestö pitää yhteyttä rodun kotimaahan ja muiden maiden
vastaaviin järjestöihin.

Rotujärjestön toiminnan lainmukaisuus
Rotujärjestön tulee toimia yhdistyslain sekä Kennelliiton ja yhdistyksen omien sääntöjen mukaisesti.
Rotujärjestö vastaa itsenäisesti taloudenpidostaan ja rahoituksestaan.

Jalostuksen johtamisen oikeuden antaminen rotujärjestölle
Kennelliiton hallitus hyväksyy uuden koirarodun ja sen rotumääritelmän niistä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Kennelliitto hallinnoi ja johtaa Suomessa uusien koirarotujen jalostusta, kunnes Kennelliiton hallitus
on antanut nämä tehtävät jollekin rotujärjestölle.
Myöntäessään rotuyhdistykselle rotujärjestöstatuksen Kennelliiton valtuusto toteaa ne koirarodut,
joita rotuyhdistys sillä hetkellä edustaa.
Kennelliiton hallitus voi hyväksyä koirarodun jalostuksen johtamisen siirtämisen rotujärjestöltä
toiselle, kun kyseiset rotujärjestöt ovat yksimielisiä siirtämisestä. Kennelliiton hallituksella on oikeus
myös päättää koirarodun jalostuksen johtamisen siirtämisestä rotujärjestöltä toiselle, jos
rotujärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen asiasta. Erimielisyystilanteessa Kennelliiton on
järjestettävä neuvottelutilaisuus rotujärjestöjen kanssa ennen varsinaisen päätöksen tekemistä.

Rotujärjestöstatuksen poistaminen
Rotujärjestöstatus voidaan poistaa, jos rotujärjestö ei täytä tämän ohjesäännön tai rotujärjestöksi
hakemisen mukaisia vaatimuksia tai muuten toimii Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden vastaisesti.
Rotujärjestö menettää valtuuston päätöksellä oikeuden johtaa edustamansa koirarodun/-rotujen
jalostusta, kun se ei täytä valtuuston hyväksymän ”Rotujärjestöksi hakeminen–”ohjeen mukaisia
vaatimuksia.
Rotujärjestöstatus päättyy valtuuston päätöspäivänä.
Rotujärjestön edustus valtuustossa päättyy Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaisesti.
Kun valtuusto poistaa rotujärjestöstatuksen, se päättää samalla rotujärjestön sillä hetkellä
edustaman koirarodun/ -rotujen uuden rotujärjestön.
Rotujärjestöstatuksen menettävä jäsenyhdistys jatkaa toimintaansa rotuyhdistyksenä, jos se täyttää
rotuyhdistykselle rotuyhdistysohjesäännössä ja muissa ohjeissa asetetut vaatimukset
rotujärjestöstatuksen menettämishetkellä. Mikäli se ei täytä mainittuja rotuyhdistysstatuksen
edellytyksiä, sen yhdistysjäsenyys jatkuu rotukerhona.
Kennelliiton hallitus voi valtuuston päätöksellä väliaikaisesti, päätöksessä määritellyksi ajaksi, ottaa
päätöksessä määritellyt rotujärjestön tehtävät hoidettavakseen, mikäli rotujärjestö ei noudata tätä
sääntöä tai Kennelliiton muita rotujärjestölle antamia ohjeita, rotujärjestöstatuksen kuitenkin
säilyessä.
Rotujärjestö menettää rotujärjestöstatuksen erotessaan tai joutuessaan erotetuksi Kennelliiton
jäsenyydestä. Tässä tapauksessa Kennelliiton hallitus voi ottaa rotujärjestön koirarodun/ -rotujen
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jalostuksen johtamisen väliaikaisesti hoitaakseen. Kennelliiton hallituksen on esitettävä valtuuston
hyväksyttäväksi rodulle/roduille uutta rotujärjestöä.
Mikäli rotujärjestön jäsenmäärä ja rekisteröintimäärä eivät täytä tämän ohjesäännön vaatimuksia
ohjesäännön voimaan tullessa, rotujärjestö voi säilyttää rotujärjestöasemansa kolme vuotta, mutta
sen jälkeen sen mahdollista aseman menettämistä arvioidaan tämän ohjesäännön mukaisesti
valtuuston päätöksellä.
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