SUOMEN KÄÄPIÖSNAUTSERIKERHO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Yhdistyksen 26. toimintavuosi tulee olemaan ainakin osan vuotta vahvasti koronapandemian värittämä.
Yhdistys järjestää tapahtumia tilanteen sallimissa rajoissa viranomaisohjeistus huomioiden. Muilta osin
yhdistys jatkaa toimintaansa vuoden 2020 tapaan.
KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.3.2021 etäkokouksena.
Hallituksen kokoukset: Kokouksissa käsiteltäväksi halutut asiat tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta
sähköpostitse hallituksen sihteerille.
Jalostustoimikunnan kokoukset: Kokouksissa käsiteltäväksi halutut asiat tulee toimittaa sähköpostitse
jalostustoimikunnan sihteerille. Jalostustoimikunta käsittelee asioita pääsääntöisesti sähköisesti.
Hallituksen ja jalostustoimikunnan kokoukset järjestetään tarvittaessa myös sähköpostikokouksina.
JÄSENREKISTERI
SKSK ry käyttää jäsenrekisterinä ja ilmoittautumisten hallintaan Tietoverkko Fi Oy:n toimittamaa Ilmarijärjestelmää.
TOIMIKUNNAT
Vuonna 2021 hallituksen alaisina toimivat jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta, harrastustoimikunta,
ulkomuotuotuomaritoimikunta ja tiedotustoimikunta.
Yhdistyksen tapahtumia 2021:
●

Luonnetestit: 8.-9.5.2021 ja 21.-22.8.2021 Haukkukallio, Somero

●

Agilityn rotumestaruus 30.10.2021, Janakkala

●

Rally-Tokon rotumestaruus 4.9.2021, Lieto

●

Tokon rotumestaruus 7.8.2021, paikka ilmoitetaan myöhemmin 2021

Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää myös muita tapahtumia.
JALOSTUSTOIMINTA
Jalostustoimikunta kerää ja julkaisee kääpiösnautsereiden jalostukseen liittyvää tietoa, ylläpitää
pentuvälitystä, osallistuu koirien geenitutkimukseen sekä järjestää mahdollisuuksien mukaan tapahtumia
kuten jalostustarkastuksia, joukkoterveystarkastuksia ja kasvattajapäiviä. Jalostustoimikunta vastaa
kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmasta ja sen päivittämisestä sekä tekee yhteistyötä hallituksen
ja muiden toimikuntien kanssa.
Jalostustoimikunnan tarkempi toimintasuunnitelma:
●
●
●
●

JTO:n päivittäminen virheellisten/vanhentuneiden tietojen osalta
○ Perustetaan työryhmä joka aloittaa päivitystyön
Värien periytymiskaavioiden julkaisu kotisivuilla ja lehdessä (julkaistu kotisivuilla 1/2021)
Väriristeytysten ja uroksen jälkeläismäärän ylityksen poikkeuslupakriteerit ja hakuohjeet
määriteltävä ja päivitettävä (tehty ja hyväksytty 2/2021)
Jalostustarkastukset
○ pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä jalostustarkastustapahtumia
■ keväällä Kainuuseen ja Pirkanmaalle
■ syksyllä Uudellemaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle
○ tarkastusten yhteyteen pyritään järjestämään geenitestien näytteenotto

●
●
●
●
●

Jalostuspäivät
○ keväällä Maria Kaukosen PRA-luento
○ syksyllä jalostuspäivät Kajaanissa
Luonneprofiilin laatiminen (sekä luonnetesti että MH-kuvaus)
Luonne- ja käyttäytymiskyselyn laatiminen jäsenistölle sekä tulosten analysointi
Kotisivuilla olevien jalostus/terveys-osioiden päivittäminen ajan tasalle
Yhteistyön jatkaminen Yliopistollisen Eläinsairaalan kanssa maksashunttitutkimuksen osalta

NÄYTTELYTOIMINTA
Kääpiösnautsereiden erikoisnäyttelyt 2020
12.6.2021 SKSK ry:n pääerikoisnäyttely Espoo, Marketanpuisto
23.10.2021 II-erikoisnäyttely Vaasa
ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS
Ulkomuototuomariryhmän tarkoituksena on auttaa rotujärjestöä korkeatasoisten koulutusten ja arvostelu-/
näyttökokeiden järjestämisessä.
Suomen Kääpiösnautserikerhon ulkomuototuomariryhmä ei ole suunnitellut järjestävänsä erikoiskoulutusta
keväällä 2021 eikä arvostelu-/ näyttökoetta syksyllä 2021 COVID-19 tilanteen takia. Pyydettäessä koulutusja arvostelukoe voidaan järjestää THL:n määräysten mukaisesti nopeastikin. Rotua ei haluta kouluttaa
etäkoulutuksena koska esim. rodun karvasta ei saa oikeaa käsitystä etäkoulutuksessa.

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoimikunta vastaa Kääpiösnautseri-lehden julkaisemisesta, kotisivujen
sosiaalisen median kanavista yhdessä muiden toimikuntien kanssa.

ylläpitämisestä sekä

YHTEISTYÖ
Yhteistyötä tehdään Suomen Kennelliitto ry:n sekä muiden rotujärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

