


Yhdistysten Suomen Kennelliitolle 
ilmoitettavat asiat

HUOM:  Tässä materiaalissa rotua ” harrastava yhdistys” on 
nykyään rotuyhdistys.



Säännöt ja ohjeet joista erilaisia ilmoitettavia asioita löytyy

✓ Kennelliiton säännöt

✓Rotujärjestön ohjesääntö

✓Rotuyhdistyksen ohjesääntö

✓ PEVISA- ohje

✓ Yleinen PEVISA sääntö

✓ Jalostuksen tavoiteohjelma

✓Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta

✓Ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeet

✓ Lauri Vuolasvirta-palkinnon säännöt

✓ Lauri Vuolasvirta-palkinnon sääntöjen täydentävä ohje

✓ Kennelnimisääntö

✓Omakoirapalvelu

✓Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohje

✓Ohje roturisteytysten käytännön toteutuksesta ja seurantaraportista

✓Määräaikaisilmoitukset

✓Ohje ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä

✓Muuta ilmoitettavaa
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Mitä ilmoitetaan ja milloin

✓Kennelliiton säännöt
✓ Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle kohdassa 

”Äänioikeus
yleiskokouksessa” äänioikeuksien laskemista varten edellisen vuoden 
viimeisen päivän jäsenmäärä ja
yleiskokoukseen valtuuttamansa edustaja. Ilmoituksen on oltava perillä 
Kennelliiton toimistossa
kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen yleiskokousta kello 15 
mennessä.

✓ Yleiskokouksessa käytettävät valtakirjat on toimitettava perille Kennelliiton 
toimistoon
kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen yleiskokousta kello 15 
mennessä.

✓ Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuustoehdokkaiden sekä 
heidän varajäsentensä nimet on
esitettävä kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle. Ilmoituksen on oltava perillä 
Kennelliiton toimistossa 28
päivää ennen Kennelliiton yleiskokousta klo 15 mennessä. 

✓ Ehdokkaista tulee olla liitteenä yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirjaote
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Mitä ilmoitetaan ja milloin
✓Rotujärjestöohjesääntö

✓Rotujärjestö johtaa koirarodun/-rotujen jalostusta 
yhteistyössä Kennelliiton kanssa ja sen valvonnassa.

✓Rotujärjestö laatii ja päivittää edustamiensa koirarodun/-
rotujen JTO:t ja mahdollisen PEVISA-ohjelman näihin 
liittyvien sääntöjen ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

✓ PEVISA-ohje

✓Rotujärjestön on toimitettava PEVISA-esitys Kennelliittoon 
ohjelman aiottua
voimaantuloa edeltävän vuoden toukokuun loppuun 
mennessä.

✓Rodun PEVISA-ohjelmaa käsittelevän rotujärjestön ja rotua 
harrastavan yhdistyksen
yleiskokouksen kokouskutsussa tulee Suomen Kennelliton 
valtuuston 30.11.2008
hyväksymän PEVISA-säännön mukaisesti kirjata sanatarkasti 
päätettäväksi esitettävä
rotukohtainen PEVISA-ohjelma.
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Rotua harrastava yhdistys on 
vanhentunut termi. 
Oikea termi on rotuyhdistys



Mitä ilmoitetaan ja milloin
✓Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta

✓ JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä 
kokouksessa. JTO voidaan esittää Kennelliitolle hyväksyttäväksi joko yleisen kokouksen 
jälkeen tai se voidaan ennakkotarkastaa Kennelliitossa ennen yhdistyksen yleistä 
kokousta..Jos rodulla on rotuyhdistys, on JTO hyväksyttävä rotuyhdistyksen yleisessä 
kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleinen kokous voi sen hyväksyä. Myös 
rotuyhdistyksen kohdalla voidaan käyttää ennakkotarkastusmenettelyä.

✓ JTO tulee lähettää ennakkotarkastukseen vähintään viisi kuukautta ennen sen 
käsittelyä yhdistyksen yleisessä
kokouksessa.Ennakkotarkastuksessa JTO:sta annetaan kommentit ja mahdolliset 
muutosehdotukset rotujärjestölle tai rotuyhdistykselle. Rotujärjestön tai -yhdistyksen on 
hyväksyttävä tai annettava vastineensa mahdollisiin muutosehdotuksiin kuukauden 
sisällä tiedonannosta. Mikäli muutosehdotuksista ei päästä yksimielisyyteen,
voidaan JTO käsitellä yhdistyksen yleisessä kokouksessa normaalilla menettelyllä.

✓ Viiden vuoden välein päivitetään ohjeen mukaiset kohdat

✓ Kymmenen vuoden välein koko JTO tarkastetaan, vanhentunut tieto päivitetään ja 
rodun jalostukseen liittyvä uusi tieto lisätään. Tällainen koko ohjelman uusiminen 
voidaan tehdä tarpeen vaatiessa koska tahansa. Uusittu ohjelma täytyy aina 
hyväksyttää myös rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa ja Kennelliitossa. Uusittu 
ohjelma voidaan myös ennakkotarkastaa.

✓Rotujärjestö tekee edustamiensa koirarodun/-rotujen jalostukseen liittyviä aloitteita 
ja ehdotuksia Kennelliitolle. Rotujärjestö välittää tietoa jäsenistölleen Kennelliiton 
tiedotuksista, ohjeista ja päätöksistä.Vesa Lehtonen
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Mitä ilmoitetaan ja milloin
✓ 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.
✓ Ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeet
✓ Kennelliitto pyytää rotujärjestöiltä ja kennelpiireiltä lausunnot peruskoulutukseen 

pyrkivistä henkilöistä. Lausunnon tulee olla joko puoltava tai kielteinen. Mahdollinen 
kielteinen lausunto tulee olla selvästi perusteltu.

✓ Rotujärjestön on laadittava koulutusta varten rotumääritelmän tulkintaohje, jonka tulee 
olla tarpeeksi kattava, käsittäen mm. rodun erityispiirteet ja sen tulee olla riittävällä 
kuvamateriaalilla varustettuna. Materiaali on oltava julkaistavissa myös sähköisessä 
muodossa. Tulkintaohje on lähetettävä Kennelliiton näyttely- ja 
ulkomuototuomaritoimikunnalle ennen sen käyttöönottoa.

✓ Rotujärjestöjen tulee laatia asianmukainen koulutusaikataulunsa (erikoiskoulutus ja 
arvostelukoe) vuosittain ja toimittaa se Kennelliitolle edellisen vuoden loppuun 
mennessä. Mikäli rotujärjestö ei ole toimittanut koulutusaikatauluaan Kennelliitolle, on 
rotujärjestön järjestettävä pyydetty erikoiskoulutus- tai arvostelukoetilaisuus kolmen 
kuukauden sisällä tuomarin kirjallisesta hakemuksesta. Mikäli rotujärjestö ei ole 
järjestänyt erikoiskoulutusta tai arvostelukoetta määräaikaan mennessä, Kennelliitto 
järjestää sen tuomarin hakemuksesta, mutta rotujärjestö vastaa kustannuksista.

✓ Rotujärjestöt järjestävät rotukohtaiset neuvottelutilaisuudet 
✓ Jos rotujärjestö katsoo, että ulkomuototuomarin toiminta on omiaan vahingoittamaan 

sen harrastaman rodun kehittämistä, se voi esittää hänen arvosteluoikeuksiensa 
peruuttamista ko. rodussa. Esityksen on oltava yksityiskohtaisesti perusteltu.

✓ Kennelliitolla on oikeus vaatia rotujärjestön esityksestä tuomarikokelaiden ja 
laajentavien tuomareiden tutustumista käyttökoirarotujen virallisesti hyväksyttyihin 
kokeisiin ja kilpailuihin.

✓ Arvostelukokeen järjestämisohjeVesa Lehtonen
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Mitä ilmoitetaan ja milloin
✓Rotuyhdistyksen ohjesääntö

✓ Kuten rotujärjestön, mutta esitykset rotujärjestölle, joka ilmoittaa asiat Kennelliitolle

✓ Yhteistyö rotujärjestön kanssa

✓ Lauri Vuolasvirta-palkinnon säännöt ja Lauri Vuolasvirta-palkinnon sääntöjä 
täydentävä ohje
✓ rodun rotujärjestön lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen

muodossa. Jos anottavalla rodulla on rotua harrastava yhdistys, tulee anomuksen 
liitteeksi toimittaa myös ko. yhdistyksen lausunto hallituksen pöytäkirjanotteen 
muodossa.

✓ Jos rotujärjestö ja/tai rotua harrastava yhdistys ei puolla anomusta, pitää perustelu 
kirjata lausuntoon. 

✓ Rotujärjestön ja/tai rotua harrastavan yhdistyksen kielteisen lausunnon syy voi olla 
esimerkiksi tuomio eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.

✓ Kennelnimisääntö
✓ Lausunto hakemukseen. Kielteinen tulee perustella kunnolla.

✓Omakoirapalvelu
✓ Edellä mainitut puollot

✓ Toimihenkilöiden ylläpitäminen vuosikokousten jälkeen

✓ Mahdolliset näyttely- ja/tai koeanomukset määritettyihin aikatauluihin sidottuna. 
Tulosten tallentaminen anotuille kokeille. 

✓ Koirien vakuutusarvo

✓ Toimintailmoitus 

✓ Jäsenmäärän ilmoittamisenVesa Lehtonen
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Rotua harrastava yhdistys on 
vanhentunut termi. 
Oikea termi on rotuyhdistys



Mitä ilmoitetaan ja milloin

✓Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohje

✓ Rotujärjestöt ja rotuyhdistykset järjestävät erikoisnäyttelyitä ja voivat olla mukana 
järjestämässä muita näyttelyitä, yhteistyössä esim. kennelpiirin kanssa.

✓ Erikoisnäyttelyt haetaan Kennelliitolta, mutta hakemus tehdään ensin sähköisesti 
Kennelliiton Omakoira-palvelussa lausuntoa varten sille kennelpiirille, jonka alueella 
näyttely järjestetään. Hakemus on toimitettava kennelpiiriin viisitoista (15) kuukautta 
ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun mennessä.

✓ Näyttelystä on julkaistava Koiramme-lehdessä Kennelliiton toimiston antamien ohjeiden 
mukaan laadittu ilmoitus. Näyttelyn järjestäjä laatii ilmoituksen ja Kennelliiton toimisto 
tarkistaa sen.

✓ Tuomaritiedot voidaan julkistaa vasta, kun ulkomuototuomareiden arvosteluoikeudet on 
tarkastettu Kennelliitosta.

✓ Näyttelyn tiedotteessa tulee olla linkki Kennelliiton verkkosivuilla olevaan viralliseen
ilmoittautumislomakkeeseen.

✓ Näyttelyn kaikki tulokset sekä mahdolliset erilliset raportit on toimitettava Kennelliitolle 
viimeistään neljän (4) viikon kuluttua näyttelyn päättymisestä. Kuitenkin ilmoitukset 
koiran käyttäytymisestä (liite 5) on toimitettava Kennelliittoon välittömästi näyttelyn 
jälkeen. Jos käytössä sähköinen tulospalvelu, ei tuloksia tarvitse toimittaa.

Vesa Lehtonen
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Mitä ilmoitetaan ja milloin
✓Ohje roturisteytysten käytännön toteutuksesta ja seurantaraportit

✓ Tiivis sitoutuminen yhteistyöhön ja seurantaan rotuyhdistys-rotujärjestö-Kennelliitto

✓ Koirarekisteriohje 
✓ Poikkeuslupa-anomuksen liitteenä tulee olla rotujärjestön allekirjoitettu lausunto. Lausunnosta 

tulee ilmetä ensisijaisesti, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostusstrategian 
ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät 
suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen 
vakava koirien terveyteen liittyvä riski.

✓ Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan rotujärjestön 
aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee uroksilla kahden 
pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun 
PEVISA-ehdot.

✓ FCI:n ulkopuolisessa koirarekisterissä oleva tuontikoira voidaan hyväksyä ER-rekisteriin 
FCI:n ohjesäännön artiklan 20.4 mukaisesti omistajan tekemän kirjallisen anomuksen 
perusteella. Anomuksessa tulee olla liitteenä mm. Rotujärjestön lausunto.

✓ Kennelliitto voi erityisistä syistä rotujärjestön esityksestä hyväksyä rotukohtaisen 
rotuunottomenettelyn, joka kirjataan rotukohtaisiin erityisehtoihin. 

✓Määräaikaisilmoitukset
✓ Kaikki kurssianomukset tulee tehdä Omakoira palvelun kautta sähköisesti.

✓ Kennelpiirin ja rotujärjestön kursseista anomukset lähetetään
Kennelliitolle vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkamista. Anomusten tulee olla
kennelpiirillä vähintään kolme kuukautta ennen kurssin alkua.

✓ Toiminta-avustukset anotaan Kennelliitolta viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä.

Vesa Lehtonen
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Mitä ilmoitetaan ja milloin

✓Ohje ansiomerkeistä, huomionosoituksista, kunniaviireistä ja muistoesineistä

✓ Ansiomerkkejä ja kunniaviirejä voivat anoa Kennelliiton hallituksen jäsen, 
toiminnanjohtaja, Kennelliiton toimikunnat,kennelpiiri, rotujärjestö tai muu 
Kennelliiton jäsenyhdistys. Jos esityksen on tehnyt Kennelliiton jäsenyhdistys, on 
siinä oltava kennelpiirin tai rotujärjestön lausunto. Jos ansiomerkki- ja 
huomionosoitusesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on 
esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.

✓ Ansiomerkki- ja huomionosoitusesitykset kunniaviiriesityksiä lukuun ottamatta 
lähetetään Kennelliiton hallitukselle vuosittain 30.6. tai 31.12. mennessä.
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KYSYMYKSIÄ ?


