
Suomen Kesyrottayhdistys ry:n kasvattajanimisäännöt 28.3.2021 alkaen: 
 
Näitä sääntöjä on jokaisen SKeY ry:n hyväksymän kasvattajan noudatettava. Ennen 28.3.2021 myönnetyt 
kasvattajanimien myöntämisen sääntöinä ovat Kani- ja jyrsijäliiton sekä Suomen Kesyrottayhdistyksen säännöt. 
 

1. Kasvattajanimellä tarkoitetaan sitä nimeä, joka liitetään kasvattajanimen saajan omien 
kasvattien nimien yhteyteen. Kasvattajanimen saa lisätä takautuvasti viiden (5) vuoden aikana 
syntyneille eläimille kasvattajanimen myöntämispäivästä lukien. 

 
2. Myönnetyllä nimellä on ikuinen suoja-aika. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei Suomen 

Kesyrottayhdistys ry:n n (ja 28.3.2021 mennessä Kani- ja jyrsijäliiton) myöntämille kesyrottien 
kasvattajanimille voi saada samaa kasvattajanimeä, joka on myönnetty jo jollekulle muulle. 

 
3. Kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä.   

 
4. Kasvattajanimeä ei myönnetä, jos sitä on ennen myöntämistä käytetty väärin. Mikäli 

kasvattajanimi on voimassa vain/tai myönnetty jossain muussa suomalaisessa lajiyhdistyksessä, 
tulee eläin/eläimet ilmoittaa Suomen Kesyrottayhdistyksen näyttelyihin ilman kasvattajanimeä. 
Ilmoittaminen kasvattajanimellä, jota Suomen Kesyrottayhdistys ry. ei ole hyväksynyt, 
katsotaan se väärin käytöksi. 

 
5. Kasvattajanimi saa olla enintään 25 merkkiä pitkä ja nimen on oltava hyvän maun mukainen. 

Merkiksi lasketaan niin välit kuin kirjaimet ja erikoismerkitkin. Itse kasvattajanimeä ei tähän 
lasketa. 

 
6. Kasvattajanimeä anovan tulee olla suorittanut Suomen Kesyrottayhdistys ry:n kasvattajakurssi 

hyväksytysti. 
 

7. Kasvattajalla voi olla vain yksi kasvattajanimi, mutta se voidaan myöntää myös kahdelle 
henkilölle yhdessä, jolloin heidät merkitään aina yhdessä poikueen kasvattajiksi.  

 
8. Kasvattajan tulee sitoutua hoitamaan eläimensä asianmukaisesti ja pyrkiä jalostustyössä 

kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia yksilöitä.  
 

9. Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.  
 

10. Hakijan tulee ennen kasvattajanimen anomista maksaa Suomen Kesyrottayhdistys ry:n tilille ns. 
kasvattajanimimaksu, kymmenen (10) euroa. Maksettua maksua ei palauteta, mikäli anomus 
hylätään.  

 
11. Kasvattajanimi anotaan Suomen Kesyrottayhdistys ry:n virallisella kaavakkeella, joka on 

toimitettava Suomen Kesyrottayhdistys ry:n hallituksille tai hallituksen valtuuttamalle 
henkilölle.  
 

12. Suomen Kesyrottayhdistys ry:n myöntää kasvattajanimen ja ilmoittaa 
hyväksynnästä/hylkäämisestä hakijalle. Mikäli anomuksessa on puutteita, voi yhdistys palauttaa 
anomuksen anojalle.  
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13. Hyväksytyt kasvattajanimet julkaistaan Suomen Kesyrottayhdistys ry:n kotisivujen 
kasvattajalistalla. 
 

14. Jos kasvattaja haluaa lisätä uusia rotuja, värejä tai kuvioita kasvattajanimeensä jo hyväksytyn 
lajin alle, voi siitä tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen suoraan Suomen Kesyrottayhdistys ry:n 
kasvattajanimien käsittelijälle.  
 

15. Rex:ä kasvattavan tulee omistaa myös sk jalostuseläimiä.  
 

16. Kasvattajanimen hakijalla tulee olla rekisteröity vähintään viisi (5) itse kasvatettua 
jalostuseläintä. Nämä voivat olla turkkimuunnokseltaan joko sk tai rex.  
 

17. Jotta kasvattajanimi pysyy voimassa, vaaditaan seuraavaa:  
- kasvattaja rekisteröi kalenterivuoden aikana vähintään viisi (5) itse kasvattamaansa eläintä  
- vähintään viiden (5) kasvateista/kalenterivuosi tulee esiintyä näyttelyssä virallisessa 

luokassa  
- kasvattajan jäsenyyden tulee olla omaehtoinen ja jäsenmaksun maksettuna jäsenvuoden 

helmikuun loppuun mennessä 
- - kasvattajamaksun tulee olla omaehtoisesti maksettuna helmikuun loppuun mennessä.  

 
18. Mikäli kasvattaja ei jostain syystä pysty vaatimuksia täyttämään ja hän haluaa pitää
       kasvattajanimensä voimassa, tulee kasvattajan tehdä ennen seuraavan kalenterivuoden alkua
       Suomen Kesyrottayhdistys ry:n hallitukselle kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys aiheesta, 

muutoin kasvattajanimi poistetaan listalta. Kasvattajanimen saa takaisin 10 vuoden kuluessa 
anomalla sitä kirjallisesti hallitukselta ja suorittamalla hyväksytysti SkeY ry:n kasvattajakurssin 
loppukokeen ja maksamalla jäsenmaksun (15€) lisäksi myös kasvattajanimimaksun (10€).

       Koskee vuoden 2022 alkaen jo olemassa olevia kasvattajia sekä tulevia uusia kasvattajia.

 

19. Suomen Kesyrottayhdistys ry:n hyväksymän virallisen kasvattajan tulee olla käytökseltään 
hyvätapainen tapahtumissa sekä muissa julkisissa ymv. yhteyksissä muita harrastajia ja 
kasvattajia kohtaan. Virallinen kasvattaja edustaa yhdistystä, joten epäkunnioitettavasta 
käytöksestä tai kiusaamisesta voidaan antaa varoitus. Mikäli varoitus ei muuta käyttäytymistä, 
voi epäasiallisesta käytöksestä myös rangaista näyttelykiellolla tai jopa kasvattajanimen 
menetyksellä. 

 

20. Jos kasvattajalla on ollut aikaisemmin Suomen Kesyrottayhdistys ry:n myöntämä 
kasvattajanimi, joka ei ole enää voimassa, on hän oikeutettu osallistumaan seuraavalle 
kasvattajakurssille.

Suomen Kesyrottayhdistys ry


