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Suomen Snautserikerho ry:n Toimintasuunnitelma 2021
Suomen Snautserikerho ry:n toiminnan tarkoitus ja tehtävät
Toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten snautserien jalostusta ja tunnetuksi tulemista,
rodun kehittämistä ja rodun harrastajien yhteistoimintaa sekä tietojen vaihtoa.
Yhdistys toteuttaa tarkoituksensa tukemalla jäsenien kouluttautumista, järjestämällä erikoisnäyttelyn,
luonnetestin, jalostuspäivän, ulkomuototuomarien koulutuksen ja -kokeen sekä mahdollisuuksien
mukaan lajikohtaisia koulutuksia ja kokeita. Yhdistys myös julkaisee jäsenistölleen rotulehteä neljä
kertaa vuodessa. Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä
vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Jäsenistölle on aktiivisesti tarjottava niin kiinnostavaa toimintaa kuin mahdollisuuksia tietojen vaihtoon
rodun kehittämiseksi yhdessä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioon ottaen.
Vuotta 2020 varjosti Covid19-pandemia, jonka myötä useita tapahtumia jouduttiin siirtämään tai
perumaan. Vuosi 2021 on toiminnan uudelleen aktivointia tapahtumien osalta uusin
järjestelykäytäntein huomioiden tehostetut hygieniaohjeistukset. Yhteisten toimintatilaisuuksien lisäksi
verkkotapaamiset ja –luennot sekä kokoukset tulevat olemaan jatkossa myös aktiivisesti
yhteistoimintaa rakentava ja kehittävä toimintamalli. Tuetaan alueellisesti järjestettäviä koulutuksia
snautsereille ja snautseriharrastajille.
Snautseri-Pinserilehden pitkäaikainen päätoimittaja siirtyy pyynnöstään pois lehden toimituskunnasta,
joten on aika suunnitella ja organisoida snautserien julkaisutoiminta uudelleen.
Suomen Snautserikerho ry järjestämä toiminta ja tapahtumat järjestetään pääosin talkoovoimin. Jotta
toimintaa voidaan järjestää ja kehittää, tarvitaan jäsenten aktiivista osallistumista. Tapahtumiin
tarvitaan sekä aktiivista osallistumista että talkoolaisia niiden järjestämiseksi. Suurin osa talkootöistä
ei vaadi erityisosaamista ja tehtävät sovitaan etukäteen sekä niihin opastetaan aina tarvittaessa.
Jäsenet voivat esittää hallitukselle toiveita tapahtumista sekä järjestää niitä itse hallituksen luvalla
tapahtumien järjestämisohjeen mukaan.
Kerhon taloudellisen tilan ylläpitämisessä ja toiminnan kehittämisessä tapahtumatuotot ovat
merkittävät jäsenmaksutuottojen lisäksi.
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmaan kuuluvat vuonna 2021 JTO’n mukaisesti:
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Jalostuspäivät
JTO:n päivitysten valmisteleminen vuosille 2022-2026, johon perustetaan erillinen työryhmä

Kerhon toiminnan painopisteet 2021
Kerhon toiminnan painopistealueet vuonna 2021 painottuvat jäsenistölle tarjottaviin tapahtumiin,
koulutuksiin sekä rotuun liittyvän tiedon jakamiseen. Jalostustoimikunnalla on tärkeä rooli edistää
jalostusta ja jakaa tietoa kasvattajille. Kennelliiton teema vuonna 2021 on koulutus, jonka myötä kerho
panostaa myös vuoden kuluessa eri harrastuslajeihin tutustumiseen ja koulutuksiin jäsenistölleen eri
puolella maata. Snautseriviikonloppu on jäsenistölle vuoden päätapahtuma erikoisnäyttelyineen.
Agilityssä, rally-tokossa, tokossa ja nose-work’ssa kerho järjestää osaltaan rotumestaruuskilpailut.
Rotujärjestöä ja rotua tullaan tuomaan edelleen esille niin rotulehdessä kuin KoiraMessujen rotukopin
sekä rotuesittelyn kautta.

Organisaatio 2021
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5–7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat
olla myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Hallituksen puheenjohtaja ja
varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä
on erovuorossa vuosittain. Syyskokouksessa 19.09.2020 valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä
neljä jäsentä, kun erovuoroisina ovat Päivi Pöllänen, Pia Torvinen, Anu Ala-Äijälä sekä Elina Halmu.
Jalostustoimikuntaan kuuluu varsinaisina jäseninä 4–9 rodun kasvattajaa tai harrastajaa, jotka
kasvatustyöllään ja/tai toiminnallaan sekä osallistumalla Suomen Kennelliitto ry:n järjestämille
jalostuspäiville ja/tai kasvattajakursseille ja/tai jalostusneuvojakursseille ovat osoittaneet
perehtyneensä rotuun. Puolet jalostustoimikunnan varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Erovuoroisina syksyllä 2020 ovat Pia Möller ja Anu Alanen. Varsinaisten jäsenten lisäksi
jalostustoimikuntaan voi kuulua yksi kuunteluoppilas kerrallaan. Kuunteluoppilaan toimikausi on
korkeintaan kaksi vuotta. Kuunteluoppilaaksi haetaan kirjallisella anomuksella, joka osoitetaan
jalostustoimikunnalle. Kuunteluoppilaan valinnasta päättää jalostustoimikunta. Jalostustoimikuntaan
kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi tarvittaessa myös toimikunnan ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.
Jalostustoimikunnan varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi erovuorojärjestelmän mukaan
syksyisin järjestettävillä kasvattajapäivillä. Kokoonpanon vahvistaa ennen vuoden vaihdetta Suomen
Snautserikerhon hallitus, joka myös valvoo toimikunnan työskentelyä. Jalostustoimikunnan
toimikausi on kalenterivuosi.
Palstatoimikunta kokoontuu säännöllisesti vastaten kerhon lehtiaineiston määrästä, laadusta ja
valmistumisesta ajallaan. Palstatoimikunnan jäsenistöön kuuluu myös Snautseri-Pinseri-lehden
lehtitoimikunnan jäsen.
Näyttely/
Snautseriviikonlopputoimikunta
vastaa
Snautseriviikonlopun
järjestelyistä;
erikoisnäyttelystä ja tapahtumapäivästä. Snautseriviikonlopputoimikunta järjestäytyy edellisen
tapahtuman jälkeen, ja he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, näyttelysihteerin,
palkintovastaavan ja tiedottajan. Rahastonhoitaja toimii myös viikonlopun talousvastaavana.
Snautseriviikonlopputoimikunta vastaa tarvittavan talkooväen kokoamisesta ja tehtäväjaosta.
Kerhon sponsoroinnista vastaava hoitaa sponsoripalkinnot myös snautseriviikonloppuun.
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RT- & Tokomestaruusviikonlopusta vastaa oma toimikuntansa, joka valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, sihteerin, kilpailunjohtajat / laji- ja buffavastaavan. Tämä toimikunta kokoaa
tapahtumaan tarvittavan talkooväen ja tehtäväjaon. Kerhon sponsoroinnista vastaava hoitaa
sponsoripalkinnot kilpailuihin.
Koulutustoimikunta, (agility, toko, rally-toko, palveluskoiralajit, nosework), vastaa koulutusten
järjestämisestä. PK- /PeKo-leiriä varten valitaan oma järjestelytoimikuntansa. Kannustamme
jäsenistöä osallistumaan Kennel-, palveluskoira- ja agilityliiton järjestämään toimitsijakoulutukseen.
Kerhotuotevastaava hoitaa kerhotuotteiden myynnin, valikoiman täydennyksen ja laskutukset.
Kerhotuotteita myydään kerhon omissa tapahtumissa sekä Koiramessujen rotutorilla.
Historiatoimikunta jatkaa vuoden aikana 25-juhlavuosijulkaisuun tarvittavan aineiston koontia.
FinnSieger-vastaava vastaa FinnSieger-palkinnoista.

Kerhon muu sisäinen toiminta
Kokoukset
Kerhon hallitus järjestää sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset. Vuosikokous on alustavasti
sovittu pidettäväksi 20.3.2021. Kokous tullaan järjestämään sähköisesti usealla paikkakunnalla.
Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen 21.11.2020 ja kokoukset vuoden kuluessa sovitaan
erikseen ja niiden ajankohdista tullaan informoimaan kerhon nettisivuilla. Hallituksen ja
jalostustoimikunnan yhteiskokous järjestetään myös 21.11.2020. Toimikuntien kokoukset sovitaan
toimikunnittain ja niiden asialistat sekä pöytäkirjat toimitetaan seuraavan kerhon hallituksen
kokoukseen.

Jäsenistö
Pyrimme siihen, että kerhon jäsenmäärä vastaa rotumme rekisteröintimäärää.
Jäsenmaksun pohjalta kerho tarjoaa:
-

neljä kertaa vuodessa ilmestyvän rotulehden.
alennuksen kerhon järjestämistä koulutuksista ja kokeista

Kerhon jäsen voi:
-

hakea tukea snautserin virallisiin terveystutkimuksiin
osallistua Vuoden Snautseri -kilpailuun.
hankkia agilitylisenssin Suomen Snautserikerhon jäsenenä

Monet Kennelliiton järjestämät toimitsija- ja tuomarikoulutukset vaativat rotujärjestön puollon ja siihen
vaaditaan jäsenyys. Kerho tukee jäsenten osallistumista toimitsijakursseille maksamalla osittain tai
kokonaan kurssimaksun.
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Tapahtumat
Järjestämme snautserien erikoisnäyttelyn 3.7.2021 osana Snautseriviikonloppua Hauholla Wuolteen
kartanolla. Näyttelyssä on myös mukana turistiluokka.
Partasuiden toko- ja rally-toko mestaruuskisat järjestetään syksyllä 2021 yhdessä SnaPi-rotujen
kanssa.
Agilityn rotumestaruuskisat 2021 tullaan järjestämään yhdessä toisen seuran kanssa.
Nosework’n mestaruuskilpailu pyritään järjestämään yhdessä SnaPi-rotujen kanssa.
Palkitsemme VUODEN 2021 SNAUTSERIT vuosikokouksessa 2022, (koirat roduittain, veteraani,
tulokas, tokokoira, rally-toko, agility-koira, agility-tulokas, käyttökoira, pelastuskoira, muiden lajien
harrastaja, kasvattaja ja vuoden snautseri).
Luonnetesti pyritään järjestämään keväällä ja kesällä.
Pk/Peko-leiri tullaan järjestämään 15.-18.7.2021 Uuraisilla.
Näiden lisäksi kerho tulee järjestämään jäsenistölle myös muita koulutustilaisuuksia, (esim.
nosework) ja tapahtumia (pentutreffit).
Kasvattaja/jalostuspäivät järjestetään kerran vuodessa, ja niihin tulee olemaan mahdollisuuksien
mukaan sähköinen osallistumismahdollisuus.
Järjestämme ulkomuototuomarikoulutuksen ja -arvostelukokeen kerran vuodessa.

Kerhon ulkoinen toiminta
Vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä yhteistoiminta
Suomen Snautserikerho on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Vuodelle 2021
valtuustoedustajaksi on valittu 2019 vuosikokouksen yhteydessä Kimmo Alanen ja varaedustajaksi
Päivi Pöllänen.
Suomen Snautserikerho on jäsenyhdistyksenä Suomen Palveluskoiraliitossa. Kerho valitsee
Vuosikokouksessaan jäsenmäärään perustuen edustajat Palveluskoiraliiton yleis- ja sekä
sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Suomen Snautserikerho on jäsenyhdistyksenä Suomen Agilityliitossa.
Vuosikokouksessaan edustajan SAGIN sääntömääräisiin kokouksiin.

Kerho

valitsee

Kansainvälisen yhteistyön osalta kerho on ISPU:n, (Internationale Schnautzer Pinscher Union),
jäsen ja valitsee vuosikokouksessaan edustajan ISPU:n kokoukseen. Kerhon erikoisnäyttely on
myös ISPU-näyttely
Tapahtumien sponsorointia varten kerho valitsee vuodeksi kerrallaan tarpeellisen määrän
sponsoreita, jotka vastineeksi saavat näkyvyyttä kerhon tapahtumissa, julkaisuissa sekä nettisivuilla.

Tiedottaminen
Kerho ylläpitää ja kehittää kerhon internet-sivuja ja Facebook-sivua sekä toimittaa jäsenistölleen
rotulehden neljä kertaa vuodessa.
-
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Talous
Kerhon tulot muodostuvat pääsääntöisesti jäsenmaksuista.
Kerho tukee rodun virallisia terveystutkimuksia, (lonkka-, selkä-, kyynärkuvaukset sekä
silmätutkimukset), 20 € / tutkimus sekä ei kerhon järjestämää MH-luonnekuvausta 30 € ja
luonnetestiä 30 €.
Kerhon järjestää erikoisnäyttelyn sekä maksullisia luentoja ja kokeita ja kilpailuja. Kerhotuotteiden
myynnin lisäksi kartoitetaan myös uusia varainhankintamuotoja.
Kerhon kirjanpidosta ja talouden seurannasta vastaa rahastonhoitaja.
Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2021.
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