
SUOMEN KÄÄPIÖSNAUTSERIKERHO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 18.3.2023 hybridikokouksena (etäkokous ja fyysinen kokous Helsingissä
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa). 
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 2023 hallituksen alaisina toimivat jalostustoimikunta, näyttelytoimikunta, harrastustoimikunta,
ulkomuototuomaritoimikunta ja tiedotustoimikunta.

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 keskustelutilaisuus 1/2023
● Jalostuksen tavoiteohjelman käsittely vuosikokouksessa
● PEVISA-ohjelman läpikäynti, anomuksen laatiminen ja hyväksyttäminen yhtäaikaisesti JTO:n kanssa
● Luonnetestit Somerolla toukokuussa ja elokuussa
● Jalostustarkastukset

o Rauma 1/2023
o Kajaani kevät
o Kymenlaakso syksy
o Pääkaupunkiseutu jalostuspäivien yhteydessä
o tarkastusten yhteyteen pyritään järjestämään geenitestien näytteenotto

● Maksashunttitutkimukseen ja tutkimuksen tuloksiin liittyvän yhteistyön jatkaminen Yliopistollisen
eläinsairaalan kanssa sekä webinaari 1/2023

● Verkkoluento värien periytymisestä 2/2023
● Jalostuspäivät syksyllä/loppuvuodesta 2023
● Kotisivujen jalostus/terveys-osioiden päivittäminen ajantasalle

www.sksk.fi



NÄYTTELYTOIMINTA
Näyttelytoimikunta vastaa rotujärjestön erikoisnäyttelyiden (pääerikoisnäyttely ja muut erikoisnäyttelyt)
järjestämisestä.

SKSK järjestää kääpiösnautsereiden pääerikoisnäyttelyn 17.6.2023 Espoossa ja toisen erikoisnäyttelyn
19.8.2023 Ylöjärvellä. 

HARRASTUSTOIMINTA
Harrastustoimikunta vastaa rodun harrastuskäytön edistämisestä ja näkyvyydestä sekä rotujärjestön
rotumestaruuskilpailujen järjestämisestä ja sääntöjen ajantasaisuudesta.

Vuoden 2022 tapahtumat:
● Rally-tokon rotumestaruus (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin)
● Tokon rotumestaruus (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin)
● Agilityn rotumestaruus (aika ja paikka vahvistetaan myöhemmin)

ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS 
Ulkomuototuomaritoimikunta vastaa rodun erikoiskoulutuksesta sekä ulkomuototuomarien koulutuksesta.

Vuoden 2023 tapahtumat:
● 21.1.2023 Lohjalla viiden koiran edustus Suomen Kennelliitto ry:n Ulkomuototuomarikurssi 2023

loppukokeessa
● järjestetään tarvittaessa monipuolista koulutusta kääpiösnautserin ulkomuodon osalta ja siihen

liittyen tarvittavia arvostelu- ja näyttökokeita
● pyritään takaamaan jatkuva, mutkaton keskustelu rotua arvostelevien ulkomuototuomareiden kanssa

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
Mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää myös muita tapahtumia. 

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

www.sksk.fi


