Liite 3
KASVATTAJASITOUMUS
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 18.11.2000. Astuu voimaan 1.7.2001.
Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen
Kennelliiton määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kennelnimen saamiseksi.
1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava:
Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa
yleistä koiranpitoa Suomessa yhteistyössä yksittäisten koiranomistajien ja koiria harrastavien yhdistysten kanssa.
Olen selvillä siitä, että Kennelliiton määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia jäseniä.
2. Olen selvillä koiranpitoa koskevien lakien, asetusten, määräysten ja kunnallisten järjestys-sääntöjen sisällöstä.
Huolehdin siitä, että koirani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa ja huolenpitoa sekä liikuntaa ja että
koiranpidosta ei ole kohtuutonta haittaa ympäristölle.
3. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt saavat neuvoa ja tarkastaa koirieni pitoa, hoitoa ja
kasvatustoimintaani.
4. Kasvatan puhdasrotuisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat
käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
5. Kartutan tietojani harrastamistani roduista, koiranjalostuksesta ja koirien hoidosta yleensä. Perehdyn
kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyttötarkoituksen.
Kasvattamieni rotujen rotujärjestöjen jäsenenä pyrin käyttämään niiden jalostusneuvontaa.
6. Sitoudun antamaan omistamieni koirien lonkka-, silmä- polvi- ym. tutkimustulokset julki, enkä muutenkaan salaa
koirieni vikoja tai sairauksia. Annan avoimesti tietoja koirieni ominaisuuksista. Jalostuksen kannalta on tärkeää
mittauttaa kasvatustyöni tuloksia näyttelyissä ja rodunomaisissa kokeissa sekä rotujärjestöjen järjestämissä
jalostustarkastuksissa. Kannustan myös kasvattejani käymään näyttelyissä ja kokeissa.
7. Rekisteröin pentueen kaikki elossa olevat pennut SKL-FKK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten
mukaisesti.
8. Luovutan pennut hyvän kauppatavan mukaisesti terveinä ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan seitsemän (7)
viikon ikäisinä. Luovutan pennut vain koiranpitoon ja rodulle soveltuviin olosuhteisiin ja opastan tarvittaessa
koiranpidossa sekä seuraan kasvattieni kehitystä.
9. En rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla (ks. koirarekisteriohjeen määräykset) ja otan huomioon koiran iän ja
terveyden tehdessäni päätöksiä koiran käytöstä jalostukseen.
10. Myydessäni koiran teen kirjallisen sopimuksen Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen. Kauppahintaan
sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos SKL-FKK syystä tai toisesta poistaa myymäni pennun
rekisteristä, palautan kauppahinnan.
11. Myydessäni koiran lähetän omistajailmoituksen Kennelliittoon uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä.
12. Luovuttaessani koiran sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen
Kennelliiton sijoitussopimuslomaketta käyttäen.
13. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani koiria koe-eläimiksi.
14. Sitoumuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani tai jäsenyyteni päättyessä Kennelliitossa. Mikäli
Kennelliiton hallitus katsoo minun rikkoneen sitoumuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden rekisteröidä
koiria Kennelliiton pitämään koirarekisteriin joko määräajaksi tai kokonaan.
Nimeni saa julkaista minua mahdollisesti koskevan kurinpitolautakunnan päätöksen yhteydessä.
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