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Kennelnimisääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymä 26.5.2019. Voimassa 1.1.2020 alkaen.

1. Kennelnimi
Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä
rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi
kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä, ja kaikkien on täytettävä
kennelnimen saantiehdot.
2. Kennelnimen saantiehdot
Kennelnimi voidaan myöntää seuraavin edellytyksin
hakija on täyttänyt 18 vuotta
hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
hakijalla ei ole eettisen lautakunnan tai eettistä lautakuntaa edeltävän kurinpitolautakunnan määräämää
seuraamusta tai lisäseuraamusta Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta viimeisen viiden
vuoden aikana
hakijalla ei ole eläinten hyvinvointiin tai kohteluun liittyvää seuraamusta viimeisen kymmenen vuoden
aikana
Kennelliitto voi tarvittaessa vaatia hakijaa toimittamaan itseään koskevan otteen
Eläintenpitokieltorekisteristä, joka saa olla korkeintaan kaksi kuukautta vanha
hakija on Kennelliiton jäsen
hakija on sellaisen rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai rotua harrastavan yhdistyksen jäsen, joka edustaa
kasvatettavaksi aiottua rotua
hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin korkeintaan viisi vuotta sitten
hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus
3. Kennelnimen muutokset
Kennelnimen muutos voidaan suorittaa haltijan hakemuksesta seuraavin edellytyksin
kennelnimeen voidaan lisätä hakemuksesta korkeintaan kaksi henkilöä aikaisemman haltijan lisäksi
kennelnimi voidaan siirtää hakemuksesta toiselle henkilölle
kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää
kennelnimen saantiehdot.
Kennelnimen siirtoa hakevan henkilön tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Jos hakija on toisen kennelnimen
haltija, tulee siitä luopua. Hakijana olevan kennelnimen haltijan luopuessa kennelnimestään liittyäkseen uuteen
tai hakiessaan uutta kennelnimeä, ei hakijan tarvitse täyttää saantiehtoja kasvattajan peruskurssin
suorittamisesta korkeintaan viisi vuotta sitten.
4. Kennelnimen muoto
Kennelnimeä tulee hakea siinä muodossa, kun sitä halutaan käytettävän.
Kennelnimen kirjoitusasua ei voi myöntämisen jälkeen muuttaa.
Kennelnimen on selvästi erotuttava aiemmin myönnetyistä kennelnimistä.
Hakijan tulee tältä osin tarkistaa kennelnimen sopivuus ennen kennelnimen hakemista.
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Kennelnimi ei saa
sisältää yksittäisiä kirjaimia tai numeroita
sisältää tunnettujen paikkakuntien tai henkilöiden nimiä
sisältää rodunnimiä (kotimaisilla tai FCI:n virallisilla kielillä)
sisältää sanaa kennel
olla yli 20 merkkiä sanojen välit mukaan lukien
olla enempää kuin kaksi sanaa, väliviivalla yhdistetyt yhdyssanat katsotaan eri sanoiksi
olla sopimaton
5. Kennelnimen hakeminen
Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa
saapuneen hakemuksen rotujärjestöille lausuttavaksi. Mikäli rotujärjestöltä saadaan perusteltu kielteinen
lausunto, ilmoitetaan hakijalle oikeudesta antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.
Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme-lehdessä tai
sähköisesti. Kirjallinen valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.
Kennelnimistä tulleet valitukset käsitellään tapauskohtaisesti.
FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet
julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan
aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat
henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.
6. Kennelnimen voimassaolo
Kennelnimi on lähtökohtaisesti voimassa haltijan eliniän. Tähän voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia seuraavissa
tilanteissa:
-

Kennelliitto voi poistaa kennelnimen sen haltijan/haltijoiden kirjallisesta pyynnöstä
hallitus voi poistaa kennelnimen käyttöoikeuden väliaikaisesti tai poistaa kennelnimen kokonaan
haltijalta, joka on saanut kurinpidollisen seuraamuksen

Kaikissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan haltijalle ja hänelle annetaan mahdollisuus kirjalliseen vastineeseen.
Vastinepyyntö toimitetaan siihen osoitteeseen, jonka haltija on ilmoittanut Kennelliiton jäsenrekisteriin. Vastineen
antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.
Kennelnimen käyttöoikeus voidaan palauttaa hakemuksesta, mikäli henkilö täyttää kennelnimen saantiehdot.
Kun kennelnimen poistamisesta tai kennelnimen haltijan/haltijoiden kuolemasta on kulunut kymmenen vuotta,
siitä ilmoitetaan FCI:lle ja kennelnimi vapautuu uudelleen haettavaksi.
Hallitus voi rotujärjestön esityksestä suojella rodun historiassa merkittävän kennelnimen pysyvästi, eikä
kennelnimeä tämän jälkeen vapauteta käyttöön. Kennelnimi voidaan suojata historiallisena kennelnimenä vasta
kun kasvatustyö kennelnimellä on päättynyt.
7. Maksut
Kennelliitto veloittaa hinnaston mukaiset maksut kennelnimen hakemisesta tai muutoksesta.

Hallitus voi erittäin painavista syistä poiketa tästä säännöstä.
Tämä sääntö koskee kaikkia Suomessa anottuja FCI:n hyväksymiä kennelnimiä.

