TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kaukasiankoirat ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa ja edistää puhdasrotuisten kaukasiankoirien
rotutuntemusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja
kasvattamaan koiransa oikein ja säilyttämään rodun taso korkeana.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET, JÄSENISTÖ JA SÄÄNNÖT
Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 24.4.2021 pääosin etänä. Myös hallitus
kokoustaa pääosin etänä Teamsin tai Skypen kautta.
Hallitus järjestää vuoden 2021 vuosikokouksen säännöissä määrättynä ajankohtana,
maalis-huhtikuussa ja pyrkii järjestämään vuosikokoukset jatkossakin kuten
säännöissä määrätään. TOS:n yhteydessä toukokuussa järjestetyt läsnäolokokoukset
eivät ole tuoneet paikalle toivottua jäsenmäärää. Etäkokousten vakiinnuttua koronaaikaan kokouksiin on helppo osallistua vaikka kotisohvalta, jos ei pääse paikan
päälle.
Hallitus ehdottaakin vuosikokouksessa muutosta yhdistyksen sääntöihin, että säännöt
sallisivat jatkossa myös jäsenten etäosallistumisen yhdistyksen vuosi- ja
yleiskokouksiin.

Jäsenistö
Pyritään lisäämään jäsenmäärää herättämällä rodun harrastajien parissa positiivista
kiinnostusta yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan. Jäsenistöä aktivoidaan mukaan
toimintaan.
TALOUS
Kehitetään logotuotemyyntiä, jota ylläpidetään yhdistyksen verkkosivuilla. Pyritään
järjestämään varainhankintatoimintana esim. Match Show sekä erilaisia luento- tai
koulutustilaisuuksia.
Taloudellinen tilanne kartoitetaan joka hallituksen kokouksessa ja seurataan
talousarvion toteutumista.
Jäseniä aktivoidaan maksamaan jäsenmaksunsa muistuttamalla asiasta sosiaalisessa
mediassa.
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TOIMINTA
Koulutukset
Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii järjestämään asiantuntijaluentoja jäsenistön
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti (mm. luonne- ja käyttäytyminen, rodunjalostus,
terveysasiat).
Jäsenistölle välitetään tietoa myös muista kaukasiankoiriin ja laumavartijakoiriin
liittyvistä koulutuksista ja luennoista.
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen
toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai
kirjallista raportointia koulutuksen annista.
Yhdistys järjestää näyttelytuomareille erikoiskoulutuksen ja kollegion sekä
tarvittaessa näyttötilaisuuden.
Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee vuosittain 1-2 numeroa Kaukasialainen-lehteä ja painattaa
vuosikalenterin vuodelle 2022 jäsenten lähettämillä kuvilla.
Avustetaan tarvittaessa erilaisten, rotuamme koskevien julkaisujen teossa ja
tarvittaessa julkaistaan omia informatiivisia artikkeleita rodusta. Tavoitteena saada
palautetta yhdistyksen tarjoamista palveluista ja kehittää niitä sekä jäsenistön, että
muiden rodun parissa toimivien ihmisten toiveiden toivomaan suuntaan ja siten myös
lisätä jäsenmäärää.
Jalostustoiminta
Annetaan jäsenistölle jalostusneuvontaa yhdistyksen jalostussuositusten mukaisesti ja
pyritään järjestämään jalostustarkastus kerran vuodessa esimerkiksi TOS:n
yhteydessä. Yhdistys ylläpitää kotisivuillaan sekä jalostusuroslistaa että
kasvattajalistaa, joiden vaatimukset löytyvät kotisivuilta.
Yhdistys ylläpitää jäsenilleen ilmaista pentuvälitystä jäsenten Suomessa syntyneistä
ja Suomen Kennelliittoon rekisteröitävistä pentueista.
Tehdään viimeiset JTT:n pyytämät korjaukset uuteen rotukohtaiseen jalostuksen
tavoiteohjelmaan.
Jalostustoimikunnan johdolla pyritään järjestämään kaukasiankoirille jalostuspäivät
ja yhdistyksen edustaja osallistuu Palveluskoiraliiton jalostustoimikunnan toimintaan.
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Näyttely- ja kilpailutoiminta
Suomen Kaukasiankoirat ry järjestää virallisen Top Ovcharka Show -erikoisnäyttelyn
kaukasiankoirille 19.6.2021 Mäntsälässä. Palveluskoiratapahtuman peruunnuttua
covid-19 takia, anoi yhdistys Kennelliitolta lupaa järjestää omalle rodulleen erikseen
erikoisnäyttelyn. Tuomarina toimii Irina Poletaeva.
Yhdistys järjestää 11.9.2021 luonnetestin, jossa on etusija kaukasiankoirilla ja sen
jälkeen muilla laumanvartijaroduilla. Tuomareina toimivat Auli Kiiminki ja Jorma
Lankinen.
Yhdistys järjestää vuoden näyttelykoirakilpailun ja jakaa diplomit valionarvon
vuonna 2020 saavuttaneille jäsentenkoirille sekä sankarikoiran diplomin Suomen
Kennelliiton sankarikoiran arvon saaneelle kaukasiankoiralle.
Toimikunnat
Toimikuntien toimintaa kehitetään ja kannustetaan jäseniä liittymään mukaan
toimikuntiin.
Muu toiminta
Hallitus pyrkii viemään loppuun niin paljon edellisiltä vuosilta jääneitä keskeneräisiä
asioita kuin mahdollista.
Jäsenistölle pyritään järjestämään tapaamisia mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan,
esim. yhteislenkkien sekä näyttely- että tottelevaisuuskoulutuksien merkeissä eri
puolilla Suomea.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Kehitetään kotisivujen rotuneuvontaa ja huolehditaan sivujen säännöllisestä
päivittämisestä.
Jatketaan Jäsentiedotteiden julkaisemista Facebookissa ja hyödynnetään sosiaalista
mediaa eri tavoin, jotta tavoitamme mahdollisimman tehokkaasti sekä jäsenemme
että uudet rodusta kiinnostuneet ihmiset.
Pentuvälittäjä informoi kyselijöitä ja postittaa tarvittaessa materiaalia
kaukasiankoirista yhdessä jäsensihteerin kanssa niistä kiinnostuneille.
Vuosikokouskutsu materiaaleineen lähetetään jäsenille postitse sekä julkaistaan
yhdistyksen koti- sekä facebook-sivuilla.
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Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään sähköpostia.
Hallitus jatkaa oman keskusteluryhmän käyttämistä.
YHTEISTYÖ
Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Tavoitteena on hankkia yhteistyökumppaneita erilaisista koira-alan yrityksistä.
Yhteistyötä pyritään tiivistämään myös ulkomaalaisten rotuyhdistysten kanssa.
LOPUKSI
Tulevana toimikautena Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii kasvattamaan
jäsenmääräänsä, luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä muihin laumanvartijoita
harrastaviin yhdistyksiin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, parantamaan lehden
ulkoasua ja sisältöä sekä selkeyttämään tiedottamistaan sekä printtijulkaisuissa että
netissä.

Helsinki, 1.4.2021
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