Lajiliiton ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymä 27.11.2005.

Lajiliitoksi pääsyn vähimmäisvaatimukset
Lajiliitto-oikeudet myöntää Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n hallitus. Saadakseen
toimintaoikeudet tulee lajiliiton täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:
1. Lajiliitto on rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjä ei voi muuttaa ilman Kennelliiton hallituksen suostumusta.
2. Lajiliitto osoittaa pystyvänsä hoitamaan lajiliiton ohjesäännön edellyttämät tehtävät. Edellytyksiä
arvioitaessa tulee päähuomio olla yleensä toiminnassa ja erityisesti
a.
b.
c.
d.
e.
f.

koetoiminnassa sekä kilpailulajin ohjauksessa ja edistämisessä
koulutus- ja valistustoiminnassa
julkaisutoiminnassa
taloudessa
yhteydenpidossa Kennelliittoon ja kennelpiireihin
yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräisten velvollisuuksien moitteettomassa täyttämisessä

3. Lajiliitto-oikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, mikäli yhdistys on osoittanut pystyneensä hoitamaan
lajiliiton ohjesäännön edellyttämät tehtävät viiden (5) vuoden ajan tai laji-liittoaseman myöntäminen
yhdistykselle on muista syistä perusteltua.

Ohjesääntö
Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- tai kilpailutoimintaa edustava valtakunnallinen
yhdistys, jonka Kennelliiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Edellytyksenä hyväksymiselle on, ettei kyseisellä koe- tai
kilpailutoiminnalla ole valtakunnallista jäsenyhdistystä edistämässä sen toimintaa.
Lajiliitto johtaa ja valvoo kyseisen kilpailulajin kaikinpuolista kehittämistä tämän ohjesäännön mukaisesti
Kennelliiton valtuuston ja hallituksen antamin valtuuksin.
Yleiset tehtävät
1. Lajiliitto harjoittaa kilpailulajiaan koskevaa valistus ja tiedotustoimintaa sekä pyrkii aktiivisesti
keräämään kilpailulajin harrastajat lajiliiton ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen
heidän kilpailu- ja kenneltietouttaan.
2. Lajiliitto edistää kilpailulajiaan tekemällä sitä koskevia aloitteita ja ehdotuksia Kennelliitolle ja muille
yhteisöille sekä välittää jäsenistölleen Kennelliiton tiedotuksia, ohjeita ja päätöksiä.
Kotimaiset yhteydet
3. a) Lajiliitto lähettää vuosittain Kennelliitolle lajiliiton toimintailmoituksen, joka käsittää
toimintakertomuksen tilinpäätöksineen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
toimihenkilöluettelon osoitteineen.
b) Lajiliitto edistää kilpailulajiaan kehittämällä ja ylläpitämällä toimivaa yhteistyötä

jäsenyhdistyksiensä, alaosastojensa, rotujärjestöjen, kennelpiirien, muiden koiraharrastukseen
liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten kanssa. Lajiliiton kilpailulajia edistämään
perustetut paikalliset jäsenyhdistykset ovat alueensa kennelpiirin jäseniä.
c) Lajiliitto esittää kilpailulajinsa edustajat kansainvälisiin kilpailuihin ja edustajat kansainvälisiin
toimielimiin Kennelliiton hallituksen hyväksyttäväksi niiden toimielinten osalta, joissa Suomen
edustajana toimii Kennelliitto.
Ulkomaiset yhteydet
4. Lajiliitto antaa kilpailulajistaan tietoja ulkomaille ja pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin lajiliittoihin,
yhdistyksiin ja harrastajiin.
Tuomari- ja toimihenkilökoulutus
5. Lajiliitto vastaa kilpailulajinsa tuomariston ja toimihenkilöiden koulutuksesta Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti ottamalla huomioon lajin kehittämistarpeet.
Muu koulutus- ja koetoiminta
6. Lajiliitto kehittää, järjestää, tukee, ohjaa ja valvoo harrastamaansa kilpailulajia:
a) Järjestämällä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä
huolehtimalla kilpailulajinsa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.
b) Järjestämällä kilpailutoimintaa ja otteluita joko yksin tai yhdessä rotujärjestöjen, rotua
harrastavien yhdistysten tai kennelpiirien kanssa.
c) Kokeet ja kilpailut anotaan lajiliitolta Kennelliiton kokeiden ja kilpailujen järjestämisohjeiden
mukaisesti. Lajiliitto tiedottaa myöntämistään kokeista kennelpiireille. Lajiliitto vastaa kilpailulajinsa
SM-kilpailuista ja karsinnoista. Kilpailulajin virallisten kokeiden järjestämisoikeus on vain lajiliiton
jäsenyhdistyksillä.
Rahoitus
7. Lajiliitto hoitaa omatoimisesti toimintansa rahoituksen.

