Suomen Kääpiökoirat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Suomen Kääpiökoirat ry:n (SKKY) toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
ry:n (SKL) hyväksymänä kääpiökoirien rotujärjestönä edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja käyttöä.

1. Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö
Järjestetään sääntömääräinen vuosikokous kesäkuussa
2021. Yhdistyksen hallitus kokoontuu riittävän usein hallituksessa sovittavalla tavalla.
Yhdistyksen jäsenistö koostuu henkilöjäsenistä ja jäsenyhdistyksistä. Kaikilla yhdistyksen roduilla (lukuunottamatta uusinta rotua markiesje) on omat rotuyhdistyksensä, joten SKKY:n toiminta suunnataan ensisijaisesti
jäsenyhdistysten tarpeisiin. Silti myös henkilöjäsenet ovat tervetulleita.

2. Talous
Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, osinko- ja korkotuotoista, sekä avustuksista. Osinkotuotot ovat
viime vuodet olleet merkittävässä roolissa yhdistyksen hyvän taloudellisen tuloksen takana. Yhdistyksen sijoituksista valtaosa on pankkiosakkeissa, jotka ovat tällä hetkellä Euroopan keskuspankin rajoitteiden piirissä.
EKP:n linjauksen mukaan vakavaraiset pankit saavat jakaa osinkoa vuonna 2021, mutta vain 15 % niiden viime
ja tämän vuoden tuloksesta. Linjaus on suositus, mutta useimmat pankit noudattavat suositusta. SKKY:n omistamien osakkeiden osinkoennusteita ei ole vielä julkaistu, mutta ne tulevat laskemaan edellisistä vuosista.
Suurimmat kuluerät ovat tuomarikoulutus, julkaisukulut, hallituksen kokouskulut, vuosikokous ja erilliset jäsenistölle suunnatut tapahtumat. Vuonna 2021 järjestetään myös yhdistyksen 35-vuotisjuhla, joka on vuoden
päätapahtuma.
Erikoisnäyttelyn tavoitteena on kattaa omat kulunsa.

3. Toimikunnat

3.1 Ulkomuototuomarikoulutus
Ulkomuototuomarikoulutustoimikunta huolehtii ulkomuototuomarikoulutuksesta Suomen Kennelliiton ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen mukaisesti. Ulkomuototuomarikoulutustoimikunta huolehtii koulutusmateriaalista ja päivittää ja täydentää sitä tarpeen mukaan.
Vuodesta 2021 on tulossa varsin normaali tuomarikoulutuksen suhteen. Vuonna 2020 jouduttiin siirtämään useita koulutuksia myöhäisempään ajankohtaan, mutta toisaalta suuri määrä tapahtumia
saatiin myös järjestettyä.
3.2 Näyttelytoimikunta
Näyttelytoimikunta järjestää vuosittaisen erikoisnäyttelyn 8.8.2021 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa FCI:n roturyhmän 9 roduille, sekä muihin roturyhmiin kuuluville SKKY:n roduille.

3.3 Terveys- ja jalostustoimikunta
Terveys- ja jalostustoimikunta seuraa SKKY:n rotujen terveystilannetta sekä jäsenyhdistysten laatimia
jalostusohjeistuksia. Vuoden tavoitteena on edellisen vuoden jatkoksi varmistaa jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) saattaminen valmiiksi kaikissa rotuyhdistyksissä.
Vuoden painopistealueena on jalostustoimikuntien tukeminen.
3.4 Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunta huolehtii sähköisen tiedotteen julkaisemisesta.
Toimikunta vastaa yhdistyksen www-sivujen sisällöstä ja kehittämisestä. Toimikunnan painopisteenä
vuodelle 2021 on päivittää verkkosivujen sisältö ajan tasalle.

4. Jäsenistön koulutustoiminta
SKKY jalostustoimikunnille suunniteltu koulutuspäivä keväällä 2020 jouduttiin rajoitteiden vuoksi perumaan. Tavoitteena on järjestään peruuntunut tapahtuma vuoden 2021 aikana.

5. Edunvalvonta
Yhdistys huolehtii edustamiensa rotujen edunvalvonnasta Suomen Kennelliitossa.
Yhdistys pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä ja yhdessä niiden kanssa kehittää terveiden kääpiökoirien jalostusta ja kääpiökoiraharrastusta.
Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden rotujärjestöjen kanssa. Tavoitteena on tehokkaampi edunvalvonta
ja vaikutusmahdollisuudet Suomen Kennelliiton päättävissä elimissä.

