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SUOMEN KÄÄPIÖSNAUTSERIKERHO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 
 
KOKOUKSET  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 20.3.2022 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 Ilmari-
järjestelmää.  
 

TOIMIKUNNAT  
Vuonna 2022 hallituksen alaisina toimivat jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta, harrastustoimikunta, 
ulkomuotuotuomaritoimikunta ja tiedotustoimikunta. Vuoden aikana kaikille toimikunnille laaditaan niiden 
toimintaa ohjaavat säännöt. 
 

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:  

 Jalostuksen tavoiteohjelman työstäminen yhdessä JTO-työryhmän kanssa. Kevään aikana 
järjestetään eri osa-alueista jäsenistölle keskustelutilaisuuksia. JTO on tarkoitus saada 
esihyväksyntään kennelliittoon heinäkuun alkuun 2022 mennessä ja esihyväksytty versio jäsenistölle 
luettavaksi syyskuun 2022 aikana. 

 PEVISA-ohjelman läpikäynti, anomuksen laatiminen ja hyväksyttäminen yhtäaikaisesti JTO:n 
kanssa. 

 Jalostustarkastukset 
o pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä jalostustarkastustapahtumia 

 keväällä Satakuntaan ja Oulun seudulle 
 syksyllä Uudellemaalle ja mahdollisesti vielä myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan 

jos resurssit riittävät 
o tarkastusten yhteyteen pyritään järjestämään geenitestien näytteenotto 

 Pyritään järjestämään jalostuspäivät jossain muodossa vuoden 2022 aikana. 

 Luonnetestin ihanneprofiilin julkaiseminen jäsenistölle keskustelutilaisuuden ja palautteen jälkeen. 

 Kotikäyttäytymiskyselyn tulosten julkaiseminen. 

 Kotisivuilla olevien jalostus-/terveysosioiden päivittäminen ajan tasalle. 

 Kääpiösnautsereiden PRA-B geenitestin virallistamisen edistäminen. 

 Maksashunttitutkimukseen ja tutkimuksen tuloksiin liittyvän yhteistyön jatkaminen Yliopistollisen 
eläinsairaalan kanssa. 



www.sksk.fi 

 

 Luonnetestit 14.-15.5.2022 ja 27.-28.8.2022, Haukkukallio, Somero 

 

NÄYTTELYTOIMINTA 
Näyttelytoimikunta vastaa rotujärjestön erikoisnäyttelyiden (pääerikoisnäyttely ja muut erikoisnäyttelyt) 
järjestämisestä. 
 
SKSK järjestää kääpiösnautsereiden pääerikoisnäyttelyn 18.6.2022 Espoossa.  
 

 
HARRASTUSTOIMINTA 
Harrastustoimikunta vastaa rodun harrastuskäytön edistämisestä ja näkyvyydestä sekä rotujärjestön 
rotumestaruuskilpailujen järjestämisestä ja sääntöjen ajantasaisuudesta. 
 
Vuoden 2022 tapahtumat: 

 Rally-tokon rotumestaruus 9.4.2022, Lägi-Areena, Lohja 

 Tokon rotumestaruus 13.8.2022, Mäntsälä  

 Agilityn rotumestaruus (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin) 

 

ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS  
Ulkomuototuomaritoimikunta vastaa rodun erikoiskoulutuksesta sekä ulkomuototuomarien koulutuksesta. 
 
Vuoden 2022 tapahtumat: 

 kääpiösnautsereiden erikoiskoulutus 8.3.2022 

 kääpiösnautsereiden arvostelu-/näyttökoe 2.4.2022, Kajaani 

 kääpiösnautsereiden arvostelu-/näyttökoe 14.9.2022, Nurmijärvi 
 

TIEDOTUSTOIMINTA  
Tiedotustoimikunta vastaa Kääpiösnautseri-lehden julkaisemisesta, kotisivujen ylläpitämisestä sekä 
sosiaalisen median kanavista yhdessä muiden toimikuntien kanssa.  
 
Kääpiösnautseri-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa (arviolta huhti-, kesä-, loka- ja joulukuussa). 
 

MUU TOIMINTA 
Otsatukan leikkaus Facebook live järjestettiin 11.1.2022. SKSK pyrkii järjestämään mahdollisuuksien 
mukaan koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kaikille avoimina tapahtumina sekä rajatusti jäsenistölle. 
 
Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää myös muita tapahtumia.  
 

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


