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1 JOHDANTO
1.1 Suomen Kennelliitto
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry edistää valtakunnallisena koira-alan asiantuntijajärjestönä rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä. Päämääränä kaikessa toiminnassa on koirien terveys ja hyvinvointi.
Lisäksi Kennelliitto
toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana
edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä tavoitteista
edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa
vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.

1.2 Kennelliiton arvot
Avoin kennelyhteisö
Toimintamme on avointa ja demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä.
Terve ja yhteiskuntakelpoinen koira
Ylläpidämme ja jalostamme rodunomaisia, terveitä koiria monipuolisiin seura-, harrastus- ja työtarkoituksiin.
Kotimaiset rodut ovat kansallisaarteitamme
Turvaamme kansallisten rotujemme elinvoimaisuuden sekä arvostuksen kotimaassa ja kansainvälisesti ylläpitämällä ja edistämällä niiden alkuperäisiä metsästys- ja muita käyttöominaisuuksia.
Monipuolinen koiraosaaminen
Vastaamme aloitteellisesti koiran, ihmisen ja toimintaympäristön tarpeisiin ja odotuksiin.

1.3 Kennelliiton visio
”Kennelliitto - Hyvää elämää koiran kanssa - Tänään ja tulevaisuudessa”
Otamme entistä vahvemman roolin koiratoiminnan suunnannäyttäjänä sekä omassa toiminnassamme että yhteiskunnassa.

1.4 Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
Tilastokeskuksen keväällä 2018 julkistaman, vuoden 2016 Kuluttajatutkimukseen perustuvan arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Kennelliiton rekisterissä on hieman yli 530 000 rekisteröityä koiraa. Näistä noin 16 000 on
monirotuisia rekisteröityinä tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriin eli niin sanottuun FIX-rekisteriin.
Koirien rekisteröintimäärien kasvu on taittunut viime vuosina. Vuonna 2018 rekisteröitiin 45 704 koiraa, noin 800
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Haasteena on, että rekisteröidyn rotukoiran omistaminen ei ole koiraa hankkiville
enää välttämättä tärkein kriteeri.
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Kennelliiton Taloustutkimus Oy:llä syksyllä 2018 teettämä trenditutkimus kertoo, että koko 2010-luvun kasvussa ollut
niin sanottujen rescuekoirien määrän kasvu ei osoita merkkejä heikkenemisestä. Päinvastoin, trendin voi olettaa vain
voimistuvan.
Rotukoirat kaipaavat maineen palautusta ja koirankasvattajat tukea
Viime vuosina kriittisyys rotukoirien kasvatusta kohtaan on lisääntynyt. Koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyy myös suuria haasteita. Koirien sairaudet ja ongelmat nousevat säännöllisesti esille julkisessa keskustelussa.
Eläinlääkärikunta osallistuu aktiivisesti keskusteluun esittäen huolensa erityisesti lyhytkuonoisten rotujen tilanteesta. Myös Taloustutkimuksen laatima trenditutkimus kertoo, että koirien jalostukseen halutaan muutosta.
Kennelliiton ja rotujärjestöjen on kyettävä osoittamaan, miten ongelmista kärsiviä koirarotuja voidaan tervehdyttää. Tilanne on haastava, sillä koiranjalostus on kansainvälistä toimintaa. Eri rotujen kotimaat määrittävät
sen, millainen rodun rotumääritelmä on. Suomessa eri rotujen tilanteisiin voidaan puuttua jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) ja perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelmien (PEVISA) avulla, mutta muiden
maiden tilanteeseen on hankalaa vaikuttaa. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa on Pohjoismaiden yhteistyön
kautta.
Suomen Kennelliitto yhdessä rotujärjestöjen kanssa toimii aktiivisesti rotukoirien terveyden edistämiseksi.
Vuoden 2018 lopussa lähes 150 rodulla oli JTO ja 137 rotua kuului PEVISAan. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kertyi vuoden aikana yli 78 000 terveyteen liittyvää tietoa. Järjestelmässä on yhteensä 351 koirarotua
koskevaa tietoa.
Suuri osa rotukoirista ei kärsi niiden elämään merkittävästi vaikuttavista terveysongelmista, eivätkä monirotuiset koirat ole merkittävästi rotukoiria terveempiä. Rotukoirien kasvatusta ja omistajuutta puoltaa se, että niiden alkuperästä – terveyteen, luonteeseen ja käyttöominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä on saatavilla huomattavasti tietoa, kun taas monirotuisten koirien kohdalla näin ei ole.
Suomalainen koirankasvatus on pääosin hyvin vastuullista. Suuri osa kasvatustyöstä on pienimuotoista. Suomessa on noin 12 000 koirankasvattajaa, joista noin 3000-4000 on aktiivisia. Anottujen kennelnimien määrä on
viime vuosina laskenut. Kun uusia kennelnimiä anottiin 829 vuonna 2010, oli kennelnimen anojia vuonna 2018
enää 560.
Kansainvälisesti ottaen rekisteröityjen rotukoirien osuus maamme koirakannasta on poikkeuksellisen korkea.
Haasteena on saada se pysymään korkeana tulevaisuudessakin. Kasvatustyölle asetettujen vaatimusten tiukentuessa uhkana on, että osa kasvattajista siirtyy kasvattamaan järjestäytyneen kennelmaailman ulkopuolella.
Tästä on merkkejä muun muassa Hollannista ja Tanskasta.
Tehostamalla yhteistyötä rotujärjestöjen ja kennelpiirien kanssa ja rakentamalla parempia yhteyksiä muun
muassa eläinlääkäreihin, tutkijoihin, päättäjiin ja mediaan Kennelliitto voi tuoda paremmin esille tietoa rotukoirista ja niiden tilanteesta, tukea rotukoirien kasvatusta ja parantaa rotukoirien mainetta.
Rekisteröimättömät tuontikoirat tuovat mukanaan tautiriskejä
Ruokaviraston riskienarviointiyksikön kesäkuussa 2019 julkaiseman raportin Zoonoottiset taudinaiheuttajat tuontikoirissa mukaan koirien tuonti maista, joiden tautitilanne eroaa Suomesta, voi edesauttaa tautien leviämistä myös Suomeen ja niiden muodostumista pysyväksi ongelmaksi.
Ruokaviraston mukaan Suomeen tuotujen koirien lukumäärä on viime vuosina lisääntynyt. Suomeen tuodaan koiria
useista eri maista ympäri maailmaa. Eniten koiria tuodaan Venäjältä, Espanjasta, Virosta ja Romaniasta. Suomeen
tuodaan jonkin verran rekisteröityjä rotukoiria ja niin kutsuttuja rescuekoiria, jotka ovat joko katukoiria tai ihmisten
hylkäämiä lemmikkejä tai metsästyskoiria. Kodittomia koiria tuovat Suomeen sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset ihmiset. Näiden koirien taustoista ei ole riittävästi tietoa. Suurin ongelma ovat kuitenkin Suomeen salakuljetetut, pentutehtaissa syntyneet koirat. Tällaisen pentutehtailun takana on usein myös järjestäytynyttä rikollisuutta.
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Koirien lakisääteinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti avaavat koirien alkuperän ja suitsivat näin laitonta koirakauppaa ja pentutehtailua ja tätä kautta myös tautiriskejä. Koiran omistajan tunnistaminen auttaa tavoittamaan koirien
omistajat tilanteissa, joissa tarttuvien tautien leviäminen on estettävä.
Kennelliiton on entistä tärkeämpää pitää yhteyksiä eri viranomais-, päättäjä- ja yhteistyötahoihin pentutehtailun ja
koirien salakuljetuksen ehkäisemiseksi. Näillä näkymin vuoden 2022 alusta toteutumassa olevan koirien lakisääteisen
tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin ohella yksi keskeinen keino tautiriskien ehkäisyyn on koirien myynnin sääntely
verkkokaupan alustoilla. Kennelliitto on tehnyt tästä esityksen maa- ja metsätalousministeriön alaiselle Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnalle ja pyrkii edistämään asiaa myös muilla keinoin.
Koiranpitoon vaikuttavat trendit seuraavat ihmisten trendejä
Taloustutkimuksen Kennelliitolle laatima trenditutkimus osoittaa merkkejä siitä, että koiran asema ihmisen
parhaana ystävänä on vahvistumassa. Tutkimus luotaa trendejä 2020-luvun puoleenväliin saakka.
Tutkimuksen mukaan koiranpitoon vaikuttavat trendit saavat entistä enemmän vaikutteita ihmiselämään vaikuttavista megatrendeistä kuten kestävästä kehityksestä ja terveellisyydestä. Koiranpidon ympäristövaikutukset tunnustetaan, ja niihin aletaan kiinnittää huomiota. Suuressa roolissa tässä on koiran ruokavalio, jota ihmisten tavoin yritetään muuttaa kestävämpään suuntaan. Koiran ruoan odotetaan olevan luomua ja lisäaineetonta.
Koiran terveyteen panostetaan Suomessa jo nyt, ja trendi tulee entisestään vahvistumaan. Valmius maksaa
koirille tehtävistä eläinlääketieteellisistä toimenpiteistä kasvaa, ja myös vakuutusten määrä nousee nykyisestä.
Koirien terveyttä pyritään myös ylläpitämään ja terveysongelmia ehkäisemään erilaisten koiran aktiivisuutta
seuraavien, puettavien älylaitteiden avulla.
Koiranpidon trendit vaikuttavat siihen, millaista yhteistyötä Kennelliitto ja sen jäsenyhdistykset tekevät eri
toimijoiden kanssa. Kennelliiton kannattaa hakea aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja myös kehittää omia
palveluitaan.
Koiraharrastus kehittyy koko ajan
Koirat ovat mukana monella tavalla nykyihmisten elämässä. Uusia koiraharrastusmuotoja ja hyötykoiratoimintaa kehitetään koko ajan. Uusia kaupallisia koirapalveluita syntyy, kun ihmiset ovat yhä valmiimpia käyttämään
rahaa koirien hyvinvointiin ja ruokintaan. Vaarana on, että koiran rooli yhteiskunnassa inhimillistyy liikaa, ja
koiria päätyy omistajille, jotka eivät osaa huolehtia koirasta niin, että koira pääsee toteuttamaan rotutyypillisiä
tarpeitaan.
Tilastot osoittavat, että koiran kanssa harrastetaan paljon, ja harvinaisempiinkin lajeihin riittää osallistujia.
Kennelliiton alaisissa kokeissa, kilpailuissa ja koiranäyttelyissä oli vuonna 2018 lähes 368 000 suoritusta. Koiranäyttelyt oli suosituin harrastusmuoto. Suosiotaan kasvattavat uudet, matalan harrastuskynnyksen koiraharrastuslajit kuten rally-toko ja nosework. Joidenkin perinteisten metsästyslajien suosio on laskenut.
Ihmiset haluavat toimintaa, jossa voivat olla enemmän osallisina. Tämän osoittaa myös Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoiminnan vauhdilla kasvava suosio. Kaverikoiria on lähes 1500 ja lukukoiria yli 180. Toiminta
tavoitti vuonna 2018 yli 84 000 eri-ikäistä ihmistä vanhusten palvelutaloissa, päiväkodeissa ja vammaisten hoitokodeissa.
Koiraharrastustoiminta on perinteisesti perustunut vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Tämä toimintamalli ei
ole enää itsestäänselvyys missään harrastuksessa. Yhteisöllisyys on muuttanut muotoaan, ja eri harrastukset
kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Kennelliiton jäsenmäärä on kuitenkin pysynyt melko vakaana. Haasteena
joissain harrastusmuodoissa on toimihenkilökunnan ikääntyminen. Toisaalta uudet harrastuslajit keräävät uutta, nuorta harrastajakuntaa.
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Metsästysharrastuksessa varmistettava harrastuksen jatkuvuus
Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä. Määrä on väkilukuun suhteutettuna poikkeuksellisen korkea. Suomessa metsästys on edelleen tavallisten kansalaisten harrastus, vaikka metsästäjäkunnan rakenteessa on kaupungistumisen myötä tapahtunutkin muutoksia.
Suomen riistakeskuksen vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan metsästykseen suhtautuu melko- tai erittäin kielteisesti vain noin 10 prosenttia suomalaisista. Vuonna 1986 vastaava luku oli 31 prosenttia. Syitä myönteisyyden kasvuun on löydetty harrastajakunnan naisistumisesta, lähiruoan arvostuksen
kasvusta ja metsästyksen yhteiskunnallisista tehtävistä.
Riistakantojen hoidon lisäksi metsästäjillä koirineen onkin merkittävä rooli kolarissa haavoittuneiden riistaeläinten jäljittämisessä, suurpetojen karkotuksissa asutuskeskuksista sekä vieraspetojen vähentämisessä lintujen
pesimäalueilta. Metsästyskoirat on jalostettu nimenomaan metsästyskäyttöön, ja ne nauttivat työskentelystä
ihmisen kanssa. Ilman koiria monen riistalajin metsästys ja saaliin talteen saaminen olisi todella vaikeaa tai jopa
mahdotonta.
Susien aiheuttamat koiravahingot synnyttävät paljon keskustelua. Suurimmassa vaarassa joutua suden hampaisiin ovat ohjaajastaan kaukana työskentelevät koirat, kuten pysäyttävät ja ajavat koirat. Huoli koirien turvallisuudesta ei vaikeuta ainoastaan metsästämistä, vaan myös koirien kouluttamista ja koirakokeiden järjestämistä. Yhä useampi koiranomistaja pohtiikin harrastuksesta luopumista, koska vahinkojen ennaltaehkäiseminen
on hankalaa kattavan ja reaaliaikaisen susien seurantajärjestelmän ja toimivan suojavarusteen puuttumisen
vuoksi.
Metsästäjät ovat perinteisesti olleet aktiivisia koiraharrastajia monella rintamalla. Etenkin kasvattajien parissa
metsästyskoirakokeet ovat suosittuja, ja myös näyttelyissä käydään ainakin sen verran, että koiran on mahdollista saavuttaa käyttövalion arvo. Maakunnissa metsästäjät ovat edelleenkin sitä talkooväkeä, jotka järjestävät
koirakokeita, näyttelyitä ja toimivat näissä tilaisuuksissa toimitsijoina ja tuomareina.
Kennelliiton tulee kehittää koulutusta uusille metsästyskoiraharrastajille sekä jakaa päättäjille ja suurelle yleisölle tietoa metsästyskoirien työskentelytavoista ja metsästyskoiraharrastuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Vaikuttamistyön tueksi on myös tärkeää olla mukana eri toimijoiden yhteistyöelimissä ja pohtia ratkaisuja siihen, miten harrastus voidaan turvata tulevaisuudessa.
Jäsenille on tarjottava enemmän palveluita
Kennelliiton vahva asiantuntija-asema on koiraharrastustoiminnalle mahdollisuus. Keväällä 2018 Taloustutkimus Oy:llä
toteutettujen Kennelliiton jäsen- ja sidosryhmätutkimusten mukaan Suomen Kennelliitto koetaan ennen kaikkea asiantuntevana, luotettavana ja uskottavana koira-alan edunvalvojana. Jäsentutkimuksen 4799 vastaajasta yhteensä 77
prosenttia koki liiton edunvalvonnan syyksi kuulua liittoon ja sidosryhmävastaajista 92 prosenttia mainitsi spontaanisti
Kennelliiton koirien ja koiranomistajien asiaa ajavana tahona. Vahvalla yhteiskunnallisella vaikuttamisella voidaan sekä
lisätä jäsenten sitoutuneisuutta että tukea hyvää imagoa ja tunnettuutta.
Kennelliiton kesällä 2019 Taloustutkimuksella teettämä jäsensegmentointi- ja profilointitutkimus osoittaa, että Kennelliiton tulee pystyä tarjoamaan entistä paremmin palveluita niin sanotuille tavallisille koiranomistajille. Jäsenprofilointi auttaa suuntaamaan paremmin palveluita eri kohderyhmille ja myös kehittämään uusia palveluita eri ryhmien
tarpeisiin.
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2 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET STRATEGISET TEHTÄVÄT
2.1. Suomen Kennelliiton tarkoitus ja tehtävät
Suomen Kennelliitto edistää koira-alan valtakunnallisena asiantuntijajärjestönä rekisteröityjen, ulkomuodoltaan
ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisten sekä rakenteeltaan terveiden ja hyväluonteisten rotukoirien kasvattamista ja monipuolista koiraharrastusta. Vuonna 1889 perustettu Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin kenneljärjestö.
Kennelliitto toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana. Liiton
tehtävänä on koirien hyvinvoinnin ja koiranpidon edellytyksien edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Lisäksi se vaalii suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kennelliitto pitää rotukirjaa ja koirarekisteriä sekä sääntelee ja järjestää koiranäyttelyitä, -kokeita ja -kilpailuja. Lisäksi Kennelliitto harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää toimintaa. Toimintansa tukemiseksi Kennelliitolla on oikeus toimia
vakuutusasiamiehenä. Kennelliitto voi pitää eläinten tunnistusrekisteriä.
Edunvalvojana Kennelliitto seuraa ja ottaa aktiivisesti kantaa koira-alaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädännön valmisteluun. Liitto ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin ja
vahvistaa vuorovaikutusta erityisesti poliittisiin päätöksentekijöihin ja virkamiehiin.

2.2. Kennelliiton strategia sekä keskeiset strategiset tehtävät vuonna 2020
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma noudattaa Kennelliiton valtuuston 26.11.2016 hyväksymää toimintastrategiaa
vuosille 2017–2021. Kennelliiton tavoitteena on tämän vision toteuttaminen ja strategisen ajattelutavan tuominen
Kennelliiton vuosittaiseen ja päivittäiseen tekemiseen.
Kennelliiton vuoden 2020 toiminnassa painotetaan strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista:
a) Suomen Kennelliitto on viranomaisen hyväksymä, ainoa koirarekisterin pitäjä Suomessa.
Suomalainen korkeatasoinen kasvatustyö turvataan. Kennelliitto toimii koirien sekä sitoutuneiden, vastuullisten kasvattajien ja koiranomistajien edunvalvojana.
b) Lisätään monipuolisen koiraharrastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.
Turvataan alueellisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus.
Turvataan kotimaisten rotujen tulevaisuus.
c) Kennelliitto on yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä.
Kennelliitto tuottaa sellaisia nykyaikaisia, helppokäyttöisiä palveluita, jotka lisäävät jäsentyytyväisyyttä.
Vuoden 2020 yllä olevia strategisia painopistealueita tukevat keskeiset toimenpiteet ovat:
a) keskittyminen koirien jalostuksessa ja kasvatuksessa koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen sekä koiran hyvinvointiin,
b) koiraharrastajien ja yhteistyökumppaneiden alueellinen aktivointi harrastusmahdollisuuksissa sekä paikallisen
vapaaehtoistyön kehittäminen,
c) sellaisten nykyaikaisten, helppokäyttöisten palveluiden ja toimintatapojen edistäminen, joilla Kennelliitto lisää jäsentyytyväisyyttä ja saa uusia jäseniä.
Kennelliiton teemavuoden 2020 tavoitteena on edistää hyväluonteisten ja hyvin käyttäytyvien koirien kasvatusta ja
pitoa.
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2.2.1 Hyvin käyttäytyvä koira – keskeiset toimenpiteet vuonna 2020
Strategiset tavoitteet:
• Keskitytään koirien jalostuksessa ja kasvatuksessa koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen sekä koirien hyvinvointiin
Kennelliiton koe- ja kilpailu- sekä näyttelytoiminnassa painotetaan hyvän ja rodunomaisen luonteen merkitystä koiran
jalostuksessa. Koe- ja kilpailutietojen tallentamista Kennelliiton järjestelmiin kehitetään. Teemavuonna kehitetään
koiran luonteen määrittämisen ja mittaamisen keinoja koiran jalostuksen tukena. Kennelliitto laatii koirien käyttäytymiskyselyn, joka on helppokäyttöinen työkalu kasvattajille ja koiranomistajille.
Ulkomuototuomareiden ja näyttelyohjaajien koulutuksessa ja neuvottelupäivillä painotetaan koiran käyttäytymisen
arviointia näyttelyissä. Käyttäytymisen jalostustarkastajille ja vastaaville toimitsijoille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta.
On tärkeää, että koiralle löytyy oikeanlainen koti, jossa se voi toteuttaa rodunomaisia käyttäytymistarpeitaan. Kennelliitto tarjoaa koiran hankintaa harkitseville tietoa vastuullisesta koiran hankinnasta muun muassa Kennelliiton Digitassu-palvelussa. Teemavuoden aikana tuotetaan yhteistyössä varteenotettavien toimijoiden kanssa tietoa koiran peruskoulutuksesta sekä koiran ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta muun muassa Digitassu-oppimisalustaan. Lapsen ja
koiran kohtaamisesta tuotetaan uutta materiaalia eri toimijoiden käyttöön.
Jokaisella koirarodulla on määritelty rotumääritelmässä rodulle ominainen luonne, jota avataan enemmän rodun
jalostuksen tavoiteohjelmassa. Kennelliitto tiivistää yhteistyötä rotujärjestöjen kanssa eri rotujen rodunomaisten käyttöominaisuuksien kehittämisessä ja tähän liittyvän tiedon hyödyntämisessä käytännössä rodun jalostuksessa. Rodulle
ominaisen luonteen jalostaminen ja käyttämisen tukeminen on yhtenä teemana myös syksyllä järjestettävillä kasvattajapäivillä. Luonteen ja käyttäytymisen merkitystä painotetaan myös valmistella olevassa koirien terveydenhuollon
koulutusohjelmassa.
Kennelliitto järjestää jalostusaiheisen seminaarin, joissa painopisteenä on koirien rotukohtaisten käyttöominaisuuksien jalostaminen. Lisäksi teemavuoden 2020 merkeissä järjestetään yhteistyössä paikallisten osaajien kanssa alueellisia, koirien hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Näiden tueksi laaditaan materiaalipaketti.
Kennelliitto pyrkii vaikuttamaan eläinten hyvinvointilain uuteen valmisteluun niin, että lakiin kirjattaisiin eläimen itseisarvo.
Kennelliitto pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan eri toimijoihin edistämällä koiratietoutta ja hyvän koiranpidon edellytyksiä. Vaikuttamistyössä tuodaan myös esille rekisteröidyn rotukoiran omistamista puoltavia tärkeitä seikkoja - koiran
alkuperän tuntemisen sekä koiran hyvän luonteen ja rotutyypillisen käyttäytymisen merkitystä.

2.2.2 Matalan kynnyksen laaja-alainen harrastaminen – keskeiset toimenpiteet vuonna 2020
Strategiset tavoitteet:
• Aktivoidaan alueellisesti koiraharrastajia ja yhteistyökumppaneita harrastusmahdollisuuksissa.
• Kehitetään paikallista vapaaehtoistyötä.
Kennelliiton alueelliset ja paikalliset toimijat tuovat esille sitä, miten tärkeää on turvata harrastuspaikkoja ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koiraharrastukselle. Keskeistä on vaikuttaa kuntiin.
Kennelliitto ottaa vapaaehtoistyön kannustimena käyttöön todistuksen vapaaehtoistoiminnasta. Kennelpiirit ja jäsenyhdistykset voivat hyödyntää todistusta omassa toiminnassaan. Kennelliitto järjestää jäsenjärjestöjen ja rotuyhdistysten nuorisovastaaville avoimen koulutustilaisuuden ja rakentaa aktiivisesti toimivaa nuorisotoiminnan verkostoa.
Kennelliitto edistää matalan kynnyksen harrastuslajeja, joihin aloittelijankin on helppo tulla mukaan. Vuonna 2020
käynnistyy nosework liiton alaisena harrastuslajina. Kennelliitto edistää vapaamuotoista koiran kanssa harrastamista
muun muassa jakamalla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja eri koiraharrastustapahtumissa vinkkejä oman
koiran aktivoimiseen. Kennelliitto kehittää yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Luontoliiton, Metsähallituksen ja Suomen
8

Ladun kanssa, jotta koiranomistajat löytäisivät uusia liikuntamahdollisuuksia koiriensa kanssa. Metsähallituksen kanssa kehitetään muun muassa alueellista nuorison eräleiritoimintaa.
Kennelliitto vaikuttaa lainsäädäntöön niin, ettei koirien kanssa harrastaminen vaikeudu. Eläinten hyvinvointilain valmisteluun osallistutaan aktiivisesti.
Kennelliitto kehittää yhteistyötä sidosryhmien eri toimijoiden kanssa uusien koiraharrastusmahdollisuuksien tukemiseksi. Keskeistä on kennelpiirien ja alueellisen koiraharrastusyhdistysten yhteistyö muun muassa kuntien kanssa.
Kennelliitto tuo vahvasti kaikessa toiminnassaan esille koiran ihmisille hyvää tekeviä vaikutuksia ja sitä, miten ihminen omalla toiminnallaan edistää koiran hyvinvointia.

2.2.3 Sitoutunut ja tyytyväinen jäsen ja koiranomistaja – keskeiset toimenpiteet vuonna 2020
Strategiset tavoitteet:
• Tarjotaan sellaisia nykyaikaisia, helppokäyttöisiä palveluita ja toimintatapoja, joilla Kennelliitto lisää jäsentyytyväisyyttä ja saa uusia jäseniä.
Kennelliitto kehittää uusia jäsenetuja eri jäsenryhmille ja erityisesti niin sanotuille tavallisille koiranomistajille. Koiramme-lehti on liiton keskeinen jäsenetu. Lehteä kehitetään edelleen.
Kennelliitto kehittää sähköisiä palveluitaan. Vuonna 2020 julkaistaan uudistettu jalostustietojärjestelmä, jossa on
tarjolla kaikelle avoimen tiedon lisäksi palveluita vain jäsenille. Kennelliitto kehittää edelleen Omakoira-palvelua ja
Omakoiran mobiilisovellusta.
Kennelliitto kehittää palveluita myös monirotuisten koirien omistajille ja ei-jäsenille. Monirotuisille ja rekisteröimättömille koirille järjestetään tunnistusmerkintä- ja rekisteröintitapahtumia eri puolilla Suomea. Omakoira-palveluun
tarjotaan rekisteröintiin ja terveystutkimuksiin liittyviä toimintoja myös muille kuin Kennelliiton jäsenille.
Kennelliitto hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppanuuksia, jotka voivat tuoda lisäarvoa jäsenistölle ja koirien hyvinvoinnin kehittämiseen.
Kennelliitto kerää koirien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimustietoa muun muassa Helsingin yliopiston eläinteellisen tiedekunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Vuonna 2020 edistetään erityisesti koirien hyvän luonteen
jalostamista tukevaa tutkimusta. Kennelliitto jatkaa myös toimintaympäristön analysointia ja palveluiden kehittämistä
tukevaa tutkimusyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Kennelliitto viestii aktiivisesti jäsenilleen eri jäsenpalveluista eri viestintäkanavillaan. Omakoira-palvelua sekä jäsenille
että ei-jäsenille markkinoidaan, ja kannustetaan samalla Kennelliittoon kuulumattomia liittymään jäseniksi. Kennelliitto painottaa viestinnässä ja markkinoinnissa rekisteröidyn rotukoiran merkitystä ja tuo esille vastuullista koiranhankintaa ja koiranomistamista. Kennelliitto kampanjoi rekisteröityjen rotukoirien sekä vastuullisen koiranpidon puolesta ja
tuo painokkaasti esille koiran alkuperän sekä koiran hyvän luonteen ja rotutyypillisen käyttäytymisen.
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3 ORGANISAATIO JA PERUSTEHTÄVÄT VUONNA 2020
3.1 Organisaatio

3.2 Yleiskokous, valtuusto ja hallitus
Yleiskokous
Kennelliiton korkein päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu kolmen vuoden välein. Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki Kennelliiton henkilöjäsenet ja jäsenyhdistykset. Yleiskokouksessa päätetään kaikista laajakantoisista ja
periaatteellisista asioista, kuten Kennelliiton säännöistä. Yleiskokouksessa jäsenet valitsevat edustajansa Kennelliiton
valtuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Seuraavan kerran yleiskokous kutsutaan koolle vuonna 2022.
Valtuusto
Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa, jota ei ole määrätty säännöissä yleiskokoukselle kuuluvaksi, käyttää valtuusto.
Yleiskokous valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto koostuu 145 äänioikeutetusta edustajasta,
joista 38 on valittu kennelpiireistä, 95 rotujärjestöistä ja 12 vapailta listoilta.
Kennelliiton valtuusto kokoontuu vuoden aikana kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen 31.5.2020 ja
syyskokoukseen 22.11.2020. Valtuustoseminaarit järjestetään 30.5.2020 ja 21.11.2020.
Hallitus
Kennelliiton hallitus johtaa Kennelliiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta apunaan toiminnanjohtajan
johtama toimisto. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja yhdeksästä jäsenestä, joista yksi on varapuheenjohtaja.
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Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kymmeneen kokopäiväiseen kokoukseen. Lisäksi hallitus kokoontuu kahdesta
kolmeen iltakouluun sekä pitää Kennelliiton toiminnansuunnittelupäivät 17.–18.1.2020.

3.3. Yhteisöjäsenet
Kennelliitolla oli vuonna 2019 kaikkiaan 2074 jäsenyhdistystä (tilanne 21.10.2019).
Kennelpiirit
Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan. Kennelpiirejä on 19. Niillä on edustus Kennelliiton valtuustossa.
Rotujärjestöt, rotua harrastavat yhdistykset ja valtakunnalliset rotuyhdistykset
Rotujärjestöt johtavat eri rotujen jalostusta ja rotua harrastavat yhdistykset edistävät eri rotujen jalostusta. Näiden
lisäksi toimii myös valtakunnallisia rotuyhdistyksiä. Vuonna 2019 toimi 95 rotujärjestöä, 44 rotua harrastavaa yhdistystä ja 44 rotuyhdistystä (tilanne 21.10.2019). Rotujärjestöt ovat suoraan Kennelliiton alaisia. Niillä on edustus Kennelliiton valtuustossa. Rotua harrastavat yhdistykset ja valtakunnalliset rotuyhdistykset ovat kennelpiirien jäseniä ja rotunsa tai rotujensa rotujärjestöjen jäseniä.
Kennelyhdistykset ja muut jäsenyhdistykset
Kennelyhdistykset harjoittavat paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa tai metsästystä. Vuonna 2019 toimi
kaikkiaan 1871 kennelyhdistystä (tilanne 21.10.2019). Kennelyhdistykset ovat kennelpiirien jäseniä.
Lajiliitto
Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava
valtakunnallinen yhdistys. Kennelliiton alaisuudessa toimi vuonna 2019 yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.

3.4 Hallituksen alaiset toimikunnat
Vuoden 2020 aikana toimii kuusi hallituksen alaista toimikuntaa: jalostustieteellinen toimikunta, kasvattajatoimikunta,
koe- ja kilpailutoimikunta, nuorisotoimikunta, näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta ja tulevaisuustoimikunta.
Kennelliiton hallituksen alaisuudessa toimii lisäksi Voittaja-näyttelyiden toimikunta.
Toimikunnat koostuvat puheenjohtajasta, 4–8 jäsenestä sekä esittelijä-sihteeristä. Puheenjohtajat valitaan hallituksen
järjestäytymiskokouksessa ja jäsenet hallituksen ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa. Toimikunnat kokoontuvat
keskimäärin 4–8 varsinaiseen kokoukseen ja järjestävät tarpeen vaatiessa suunnittelukokouksia.
Toimikunnat valmistelevat toimialoihinsa kuuluvia asioita Kennelliiton hallitukselle ja tekevät itsenäisiä päätöksiä toimiohjeittensa puitteissa. Toimikunnat koostuvat omien alojensa asiantuntijoista. Toimikunnat voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja perustaa pysyviä sekä tilapäisiä työryhmiä valmistelemaan toimikunnan toimialaan liittyviä
tehtäviä. Toimikunta nimittää työryhmien jäsenet ja antaa niille tehtävät ja noudatettavan aikataulun.
Kennelliiton hallituksen puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla ja osastopäällikkötason toimihenkilöillä on oikeus osallistua toimikuntien kokouksiin.

3.4.1 Jalostustieteellinen toimikunta
Jalostustieteellisen toimikunnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää koirien hyvinvointia ja terveyttä sekä rodunomaisia
käyttöominaisuuksia. Tavoitteena on myös ylläpitää rotujen elinvoimaisuutta ja riittävää monimuotoisuutta. Toimikunnan toimialaa ovat myös koirien rekisteröinti ja rotukohtaiset erityisehdot. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana
noin kymmeneen kokoukseen.
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Jalostustieteellinen toimikunta kerää, tuottaa ja jakaa tietoa koirien hyvinvoinnista ja jalostuksesta sekä eri ominaisuuksien perinnöllisyydestä. Toimikunta kouluttaa ja ohjeistaa rotujärjestöjen jalostustoimikuntia sekä neuvoo jalostusta koskevan tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. Toimikunta ohjaa aktiivisesti kasvattajia koirien henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimikunta ohjaa aktiivisesti koirien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen ja avustaa jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmien (PEVISA) laatimisessa. Toimikunta järjestää tarvittaessa tapaamisia rotujärjestöjen ja -yhdistysten kanssa toimikunnan tai
yhdistysten aloitteesta.
Toimikunnan jatkuvaa toimintaa edellyttävät rotukohtaiset JTO- ja PEVISA-ohjelmat, rotukohtaiset koirien rekisteröinnin erityisehdot, rekisteröintiä ja rotumuunnosten välistä risteyttämistä koskevat anomukset sekä roturisteytysprojektien valmistelu ja toimikunnan alaisten ohjeiden kehittäminen ja päivittäminen.
Toimikunta kehittää koirien terveyden ja käyttäytymisen kartoitusta ja seuraa niiden tuloksia sekä antaa parannusehdotuksia tietojen julkaisemisesta jalostustietojärjestelmässä. Terveyttä ja käyttäytymistä koskevien kyselyiden, rotukohtaisten PEVISA-ohjelmien, JTO:iden sekä jalostusta koskevien suositusten liittämistä osaksi jalostustietojärjestelmää jatketaan.
Vuonna 2020 toimikunnan työn erityisenä painopistealueena on koirien luonne ja käyttäytyminen sekä yhteiskuntakelpoisuus. Toimikunta kokoaa yhteistyössä Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, kasvattajatoimikunnan sekä koe- ja
kilpailutoimikunnan kanssa tähän liittyvää tietoa, painottaa näiden tekijöiden merkitystä jalostuksessa sekä ohjaa
niiden huomioimiseen jalostusvalinnoissa. Tavoitteessa hyödynnetään sähköistä oppimisalustaa. Myös nuorisotoimikunnan kanssa tehdään yhteistyötä koirien käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen liittyen.
Toimikunta tekee yhteistyötä kasvattajatoimikunnan kanssa uuden Koirarekisteriohjeen valmistelussa ja käyttöönotossa sekä koirien terveydenhuolto-ohjelman viimeistelyssä. Toimikunta kehittää yhteistyötä eläinlääkäreiden kanssa, toimii aktiivisesti eläinlääkärivastaanottojen, tutkimuslaboratorioiden ja Kennelliiton välisten tietojärjestelmien
rajapinnan kehittämisessä sekä tuottaa eläinlääkäreille ja eläintenhoitajille koulutusmateriaalia tietojen sähköisestä
online-toimittamisesta Kennelliittoon.
Toimikunta jatkaa kotimaisten rotujen geenivaraohjelman toteutusta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.
Toimikunta järjestää koulutusta eri sidosryhmille ja aloittaa Kennelliiton sähköisen oppimisalusta Digitassun hyödyntämisen. Muun muassa seuraavat koulutukset järjestetään:
- Koirien käyttäytymiseen painottuva seminaari noin 200 osallistujalle 29.2.-1.3.2020.
- Kaksipäiväinen käyttäytymisen jalostustarkastajien ja vastaavien toimitsijoiden koulutus. Tavoitteena on, että peruskoulutuksen ohjeita koskeva osio toteutetaan verkko-oppimisalustalla.
- Alueellisia teemavuoteen 2020 liittyviä tapahtumia yhteistyössä muiden toimikuntien ja alueellisten toimijoiden
kanssa.
- Kansainvälinen kokous lonkkaniveldysplasian röntgentutkimuksista ja niiden vikojen luokituksista.
Toimikunta osallistuu tarpeen mukaan koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvän teemavuoden jalkauttamiseen
kentälle.
Kennelliitto on näytteilleasettajana Eläinlääkäripäivien näyttelyssä 16.-18.9.2020. Jalostustieteellinen toimikunta ja
kasvattajatoimikunta vastaavat päivillä jaettavasta informaatiosta. Kennelliitto tuottaa eläinlääkäriasemille jaettavaa,
koirien luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvää materiaalia.
Toimikunnan puheenjohtaja ja jäseniä osallistuu tarvittaessa kansainvälisiin tapahtumiin ja kokouksiin.
Toimikunta voi asettaa tehtäväkohtaisia ja määräaikaisia työryhmiä. Toimikunnan alaisuudessa toimii yhdeksän työryhmää.
Toimikunnan alaiset työryhmät
DNA-työryhmä seuraa eri sairauksien ja ominaisuuksien DNA-testausten kehitystä ja arvioi DNA-testien luotettavuutta. Työryhmän tavoitteena on lisätä roduille tarpeellisten, Kennelliiton hyväksymien DNA-testitulosten määrää ja tätä
kautta lisätä rotukohtaista tietoa jalostusvalintojen tueksi mahdollistamalla koirakohtaisten tulosten näkyminen Ken12

nelliiton julkisessa jalostustietojärjestelmässä. Tavoitteena on myös varmistaa eri roduissa käytettyjen DNAtutkimusten ja tutkimuksia tekevien laboratorioiden luotettavuus ja tutkimusten merkityksellisyys eri roduille. Työryhmä kokoontuu kolme-neljä kertaa.
Hyvinvointityöryhmä kokoontuu tarvittaessa kehittämään tiedonkeruuta rotujen erityyppisistä terveysongelmista.
Työryhmä käsittelee muun muassa ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiilit ja ottaa kantaa ulkomuodollisiin
piirteisiin, jotka voivat vaikuttaa koirien hyvinvointiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin (RKO). Työryhmä kokoontuu yksikaksi kertaa vuodessa ja pitää puhelin- ja sähköpostineuvotteluja.
JTO-työryhmä vastaa esitettyjen jalostuksen tavoiteohjelmien kommentoinnista ja hyväksymisestä. Työryhmän kokoukset järjestetään sähköisesti.
Käyttäytymisen jalostustyöryhmä kommentoi JTO-ohjelmien luonne- ja käyttäytymisosioita sekä arvioi luonteeseen ja
käyttäytymiseen liittyviä PEVISA-ohjelman esityksiä. Työryhmä vastaa myös jalostustarkastuksen käyttäytymisen arvioinnista ja järjestää käyttäytymisen jalostustarkastuksesta koulutustapahtumia jalostustarkastuksen toimihenkilöille
sekä rotujärjestöille ja -yhdistyksille. Työryhmä toimii yhteistyössä rotujärjestöjen ja -yhdistysten kanssa koirien luonteen sekä käyttäytymisen nykytilan ja jalostustavoitteiden arvioinnissa ja auttaa toimenpiteiden suunnittelussa.
Työryhmä kartoittaa koiran käyttäytymiseen ja sen kehittymiseen liittyviä seikkoja, ja selvittää millaista tukea Kennelliitto voi tarjota kasvattajille ja koiranomistajille. Tarvittaessa työryhmä esittää yhteistyötä esimerkiksi kasvattaja-,
nuoriso-, koe- ja kilpailutoimikunnan sekä kaveri- ja lukukoiratyöryhmän kanssa. Työryhmä saa tiedoksi Kennelliitolle
saapuneet ilmoitukset koirien vihaisesta käyttäytymisestä ja antaa koirien omistajille ohjausta. Työryhmä osallistuu
käyttöominaisuuksien kehittämispäivien suunnitteluun. Työryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa. Käyttäytymisen
jalostusryhmä valmistelee irrottautumista omaksi toimikunnakseen.
Luusto- ja nivelsairauksien työryhmä käsittelee erilaisia luusto- ja nivelsairauksiin liittyviä asioita ja seuraa muun muassa patellaluksaation uusintatutkimusten tuloksia. Työryhmän alla toimii erillinen Kennelliiton röntgenlausujien asiantuntijaryhmä, joka käsittelee luusto- ja nivelröntgenkuviin liittyviä asioita. Työryhmä ja asiantuntijat kokoontuvat
noin neljä kertaa.
Kennelliiton röntgenlausujat osallistuvat kansainvälisiin lonkkaniveldysplasiaa koskeviin kokouksiin sekä Pohjoismaisen
Kennelunioni PKU:n röntgenpaneelin toimintaan. Hei voivat osallistua myös IEWG:n (International Elbow Working
Group) kyynärniveldysplasiaa koskevaan kokoukseen.
Neurologiatyöryhmä vastaa uusien syringomyeliakuvaajien ja kuulotutkimuseläinlääkärien valmiuksien tarkastamisesta. Työryhmä käsittelee toimialaansa liittyvät valitusasiat. Työryhmä järjestää tarvittaessa uusien kuvaajien perehdytyksen magneetin käyttöön. Työryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa.
Silmäsairaustyöryhmä seuraa rotujen silmäsairauksia ja yhtenäistää niiden dokumentointia ECVO:n (European College
of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden (SOFT) välistä yhteistyötä ja valmistelee silmätutkimustulosten online-tallennusta. Työryhmä
järjestää yhdessä SOFT:n kanssa kahdesta kolmeen silmätarkastuspaneelia vuoden aikana. Työryhmä kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa.
Sydänsairaustyöryhmä käsittelee toimialaansa liittyvät valitusasiat. Työryhmä järjestää tarpeen mukaan ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuuksia. Työryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa.
Sydänsairaustyöryhmän jäsenet osallistuvat yhteispohjoismaisiin eläinkardiologien kokouksiin, joissa käsitellään yhteistyötä ja yhteispohjoismaisia diagnoosikriteerejä.

3.4.2 Kasvattajatoimikunta
Kasvattajatoimikunnan tehtävä on edistää eettisesti kestävää koirankasvatusta. Toimikunnan toiminnan tarkoituksena
on ennaltaehkäisevästi edesauttaa kasvattajia toimimaan Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Kennelneuvojatoiminta kuuluu toimikunnan alaisuuteen.
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Toimikunta käsittelee koiria ja koiranpitoa koskevia asioita. Toimialaan kuuluvat koirien hyvinvointi, kennelneuvojatoiminta, koirankasvatus ja siihen liittyvä säännöstö sekä kasvattajien ja koiranomistajien rikkomukset Kennelliiton
sääntöjä ja ohjeita vastaan, Vuolasvirta-palkintoasiat, DNA-näytteenottaja- ja tunnistusmerkitsijäasiat, polveutumisten
varmistamisasiat sekä rekisteröintiin liittyvät asiat niiltä osin, kuin ne eivät kuulu jalostustieteelliselle toimikunnalle tai
niitä ei ole delegoitu toimistolle. Koirarekisteriohje kuuluu kasvattajatoimikunnan toimialaan, ja toimikunta tekee
yhteistyötä jalostustieteellisen toimikunnan kanssa uuden Koirarekisteriohjeen valmistelussa.
Toimikunnassa on mukana kasvattajajäsenten lisäksi eläinlääkäri ja lakimies. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana
vähintään kahdeksaan varsinaiseen kokoukseen.
Vuonna 2020 toimikunta jatkaa kennelneuvontajärjestelmän kehittämistä ja pyrkii saamaan kattavasti kennelneuvojia
ympäri Suomen. Vuoden aikana työstetään Kennelliiton verkko-oppimisalusta Digitassuun uusille kennelneuvojille
tarkoitettua materiaalia laadukkaan koulutusrungon takaamiseksi. Kennelneuvojille järjestetään 14.-16.2.2020 koulutusviikonloppu. Kennelneuvojat osallistuvat myös 14.-15.11.2020 järjestettäville alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville.
Vuoden 2020 teemaan Koirien luonne ja käyttäytyminen sekä yhteiskuntakelpoisuus liittyen järjestetään syksyllä neljä
kasvattajille suunnattua tilaisuutta eri puolilla Suomea.
Kasvattajatoimikunnan esittelijä-sihteeri osallistuu FCI:n Breeding Commissionin kokouksiin ja oheistapahtumiin.
Toimikunnan alaiset työryhmät
Koirien terveydenhuoltotyöryhmä
Koirien terveydenhuoltotyöryhmä on kasvattajatoimikunnan alainen ja se suunnittelee koirien terveydenhuoltoohjelman toteutusvaihetta. Terveydenhuolto-ohjelmaa valmistellaan kasvattajien käyttöön vuoden 2020 aikana.

3.4.3 Koe- ja kilpailutoimikunta
Koe- ja kilpailutoimikunta työskentelee koe- ja kilpailutoiminnan asiantuntijana ja tähän toimintaan liittyvien asioiden
valmistelevana elimenä sekä toimikunnalle delegoiduin valtuuksin myös päättävänä elimenä. Toimikunnan keskeinen
tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen erityisesti harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla. Toimikunta valmistelee kokeisiin ja kilpailuihin liittyviä sääntöjä ja sääntöihin liittyviä ohjeita yhdessä rotujärjestöjen, Suomen Vinttikoiraliiton, Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Agilityliiton kanssa. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana viidestä seitsemään kokoukseen.
Vuonna 2020 toimikunta jatkaa Ylituomarin peruskurssin ja Koetoimitsijan peruskurssin valmistelua ja käyttöönottoa
sähköisen toteutuksen osalta. Toimikunta ohjaa ja valvoo kennelpiirien, lajiliittojen ja rotujärjestöjen järjestämää koulutusta.
Koe- ja kilpailukäyntien kasvu lisää kennelpiirien ja rotujärjestöjen työmäärää. Koe- ja kilpailutoimikunta tukee rotujärjestöjen ja kennelpiirien järjestämiä ylituomareiden jatkokoulutustilaisuuksia ja on mukana kehittämässä tuomareiden
ja koetoimitsijoiden jatkokoulutusta. Koe- ja kilpailutoimikunta tiivistää yhteistyötä tiivistetään kennelpiirien ja rotujärjestöjen kanssa, ja tukee niitä tarvittaessa eri koulutustilaisuuksissa.
Toimikunta kehittää erityisesti nuorille suunnatun matalan kynnyksen koiraharrastustoiminnan osallistumismahdollisuuksia yhdessä nuorisotoimikunnan ja muiden toimijoiden, kuten Metsästäjäliiton ja Palveluskoiraliiton kanssa.
Koe- ja kilpailutoimikunta on Suomen Riistakeskuksen, Suomen Metsästäjäliiton, sisäasiainministeriön poliisiosaston ja
Suomen Metsästysjäljestäjien kanssa Suurriistavirka-apu eli SRVA-toimikunnassa kehittämässä SRVA-toimintaa.
Toimikunta päivittää ja kehittää Kennelliiton verkkosivuilla olevia koe- ja kilpailutoimintaan liittyviä materiaaleja.
Toimikunta jatkaa yhteistyötä Kennelliiton viestintäosaston kanssa arvokilpailujen ja muiden toimikunnan toimintojen
julkisen näkyvyyden parantamiseksi.
Kennelliiton koiratietojärjestelmän Koiranetin tapahtumia koskeva osio vaikuttaa kokeiden anomis- ja hyväksymisprosesseihin sekä tulosten tallentamiseen Kennelliiton koiratietokantoihin. Toimikunta kehittää yhdessä Koiranet14

työryhmän kanssa koe- ja kilpailutulosten tallennusprosessia. Toimikunta osallistuu myös osaltaan Koiranetin tietokantojen sisällön suunnitteluun sekä järjestelmän toiminnan ja käyttöominaisuuksien parantamiseen.
Koe- ja kilpailutoimikunta toteuttaa Kennelliiton messuosaston Riihimäen Erämessuille 4.-7.6.2020 ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan muihin tarpeelliseksi katsomiinsa tapahtumiin. Toimikunta osallistuu toimintavuoden aikana
nosework-kokeen valmisteluun ja käyttöönottoon.
Toimikunta voi kutsua asiantuntijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintasuunnitelmassa mainittuja tapahtumia. Toimikunta voi perustaa tarpeen mukaan projektityöryhmiä.

3.4.4 Nuorisotoimikunta
Nuorisotoimikunnan keskeinen tehtävä on laadukkaan ja monipuolisen toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen nuorten koiraharrastuksessa. Tärkeänä tehtävänä on myös kohottaa nuorisotoiminnan arvostusta kennelyhteisössä ja
saada näkyvyyttä nuorten koiraharrastukselle.
Nuorisotoimikunta käsittelee toimikunnan toimialaan kuuluvia asioita ja aloitteita, valmistelee niitä hallituksen käsiteltäväksi, päättää toimikunnalle delegoiduista asioista sekä suunnittelee ja järjestää käytännön nuorisotoimintaa. Toimikunta myös suunnittelee ja järjestää koulutusta kennelpiirien nuorisokoordinaattoreille. Toimikunta valmistelee
uudet hanke- ja kehitysehdotukset sekä aloitteet hallituksen käsiteltäviksi ja päätettäviksi. Toimikunta kokoontuu
vuoden aikana vähintään kuuteen varsinaiseen kokoukseen.
Toimikunta tekee yhteistyötä Kennelliiton muiden toimikuntien, nuoriso-, eläinsuojelu-, ja koira-alan järjestöjen sekä
alan oppilaitosten kanssa. Vuonna 2020 jatketaan Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenyyttä ja osallistutaan Allianssin
kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi osallistutaan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
Nuorisotoimikunta järjestää vuoden aikana kaksi omaa koulutustilaisuutta kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajille. Toimikunta tukee kennelpiirien nuorisokoordinaattoreita järjestämään nuoristoimikunnan koulutuksia sekä koordinoimaan alueellista koiranuorisotoimintaa. Alueellista nuorisotoimintaa tuetaan myös toimittamalla nuorisokoordinaattoreille välineitä, tarvikkeita ja materiaalia. Tavoitteena on saada kennelpiireihin, jäsenjärjestöihin ja rotuyhdistyksiin aktiivista ja monipuolista nuorisotoimintaa, joka vastaa alueelliseen kysyntään.
Nuorisotoimikunta järjestää vuonna 2020 viikonlopun mittaisen koulutustilaisuuden kennelpiirien nuorisokoordinaattoreille. Nuorisokoordinaattorit osallistuvat myös 14.-15.11.2020 järjestettäville alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville.
Toimikunta järjestää kaksi tokon valmennusleiriä, kaksi rally-tokon valmennusleiriä, palveluskoiralajien koulutusleirin,
nuorten nomeleirin, nuorten eräleirin, yhdestä kahteen junior handler -koulutustilaisuutta sekä yhden leiriohjaajien
koulutustilaisuuden. Nämä kaikki ovat viikonlopun mittaisia. Lisäksi toimikunta järjestää koulutustilaisuudet junior
handler -maajoukkue-edustajille, kaikille junior handler –tuomarin tehtävistä kiinnostuneille, nuorisotoiminnan tapahtumaohjaajille, jäsenjärjestöjen ja rotuyhdistysten nuorisovastaaville sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneille nuorille.
Vuonna 2020 toimikunta vakiinnuttaa jäsenjärjestöjen ja rotuyhdistysten nuorisovastaavien toimintaa järjestämällä
heille avoimen koulutustilaisuuden. Toimikunta rakentaa aktiivisesti toimivaa koiranuorisotyön verkostoa. Kennelpiirien nuorisokoordinaattorien työtä tehdään tunnetuksi yhdessä kennelpiirien kanssa.
Kesäleiritoimintaa ja junior handler -toimintaa kehitetään nuorisotoimikunnan alaisissa työryhmissä. Nuoria aktivoidaan liikkumaan myös kotikoirien kanssa suunnittelemalla nuorille sopivaa, ei-kilpailullista toimintaa. Toimikunta järjestää myös Kennelliiton nuorten kesäleirin 30. kerran.
Toimikunta osallistuu nuorten Toko-SM-, rally-tokon SM-kilpailuiden sekä PK-SM -kilpailuiden järjestämiseen. Junior
handler -Suomenmestaruuden ratkaisemiseksi järjestetään 20 osakilpailua, yksi kussakin kennelpiirissä ja yksi Kennelliiton järjestämässä näyttelyssä. Osakilpailujen voittajat kutsutaan Suomenmestaruusfinaaliin, joka järjestetään Voittaja -näyttelyssä joulukuussa.
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Toimikunta järjestää 2.5.2020 Tampereen NORD-näyttelyn yhteydessä Pohjoismaiden mestaruuskilpailun junior handler -karsintakilpailun, jossa valitaan Suomen edustusjoukkue. Nuorisotoimikunta osallistuu PKU:n junior handler työryhmän toimintaan.
Kennelliiton nuorisotoiminta esittäytyy nuoriso- ja koira-alan messuilla, näyttelyissä ja muissa tapahtumissa. Kennelliiton nuorten nettisivuilla ja Koiramme-lehdessä tiedotetaan nuorisotoimikunnan ja kennelpiirien nuorisotapahtumista.
Nuorisotoiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään sosiaalisen median kanavia.

3.4.5 Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta työskentelee koiranäyttely- ja ulkomuototuomaritoiminnan asiantuntijana
ja tähän toimintaan liittyvien asioiden valmistelevana elimenä. Toimikunnan tehtävänä on ulkomuototuomareiden
perus- ja täydennyskoulutus sekä näyttelytoiminnan seuraaminen ja kehittäminen koulutuksen avulla. Toimikunta voi
asettaa tehtäväkohtaisia ja määräaikaisia työryhmiä.
Toimikunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kuuteen kokoukseen. Tarpeen vaatiessa pidetään suunnittelukokouksia sekä puhelin- tai sähköpostineuvotteluita. Toimikunta voi pitää myös verkkokokouksia. Toimikunta kutsuu asiantuntijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintavuoden koulutustapahtumia.
Vuonna 2020 toimikunta edistää ulkomuototuomari- ja kehätoimitsijakoulutuksen digitalisoitumista. Ulkomuototuomareiden koulutuksessa ja neuvottelupäivillä painotetaan koiran käyttäytymisen arviointia näyttelyissä.
Toimikunta järjestää yleiset ulkomuototuomareiden neuvottelupäivät 15.2.2020. Näyttelytoiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi toimikunta jatkaa näyttelytoimikuntien alueellista koulutusta. Kennelpiirien näyttelyohjaajien neuvottelupäivät järjestetään syksyllä. Ohjelman suunnittelee toimikunnan alaisuudessa työskentelevä, näyttelyohjaajista koostuva työryhmä.
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat tarvittaessa maailman- ja maanosanäyttelyiden yhteydessä järjestettäviin neuvottelutilaisuuksiin. Toimikunnan puheenjohtaja osallistuu FCI:n ulkomuototuomaritoimikunnan kokouksiin.
Toimikunnan alaiset työryhmät
Rotumääritelmätyöryhmän tehtävänä on kääntää Suomessa rekisteröityjen rotujen rotumääritelmät suomeksi, ehdottaa uusille roduille rotujärjestö ja esittää rodun Suomessa käytettävä nimi.

3.4.6 Tulevaisuustoimikunta
Tulevaisuustoimikunta arvioi ja seuraa hallituksen tukena kennelyhteisön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
Toimikunta valmistelee, ohjaa ja tukee Kennelliiton strategiatyötä sekä valmistelee Kennelliiton hallitukselle mahdolliset uudet hankkeet ja tekee näistä kehitysehdotukset. Hallitus voi myös antaa toimikunnalle muita tehtäviä. Toimikunta kokoontuu viidestä kuuteen kokoukseen vuoden aikana.
Toimikunta jatkaa Kennelliiton hallituksen tukena strategian jalkautusta ohjeistamalla Kennelliiton ja sen toimikuntien
strategian suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvää toimintaprosessia. Näissä keskeisimpiä tehtäviä ovat
toimintasuunnitteluprosessin valmistelu, toteuttaminen, seuraaminen ja toiminnan jatkuva tuki. Työ tehdään tiiviissä
yhteistyössä Kennelliiton viestinnän kanssa.
Toimikunta panostaa vuoden 2020 aikana koiraharrastustoiminnan tulevaisuuden ennakointiin liittyvien ilmiöiden ja
tapahtumien havainnointiin sekä näiden ilmiöiden vaikuttavuusanalysointiin suhteessa Kennelliiton sisäiseen ja sidosryhmätoimintaan sekä sen rakenteisiin.
Tutkimus- ja tukitoiminta:
- Tulevaisuustoimikunta koordinoi tutkimusstrategian suunnittelua. Tutkimusstrategialla yhtenäistetään Kennelliiton hallinnoimia tutkimusprojekteja palvelemaan strategista suunnittelua ja sen painopistealueita.
- Tulevaisuustoimikunta teettää tarvittaessa Kennelliiton strategiaa tukevia tutkimuksia kuten esimerkiksi jäsenprofilointitutkimus vuonna 2019. Tavoitteena on tukea Kennelliiton toiminnan ja palveluiden kehittämistä
ja toimintaa yhteiskunnallisena vaikuttajana.
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Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa Kennelliiton toiminnansuunnittelupäivät 17.–18.1.2020 ja Agria KoiraExpon Vantaalla 1.–2.2.2020. Agria KoiraExpoon kutsutaan kennelpiirien ja rotujärjestöjen edustajat. Tapahtuma on avoin kaikille
Kennelliiton jäsenille. Tilaisuuteen odotetaan päivittäin noin 400 osallistujaa. Ajankohtaisten asioiden ja järjestötoimintaan liittyvien asioiden lisäksi ohjelmassa nostetaan esille Kennelliiton teemavuotta ja strategiaan liittyviä painotuksia.
Tulevaisuustoimikunta suunnittelee ja toteuttaa myös valtuustoseminaarit keväällä 30.5.2020 ja syksyllä 21.11.2020.
Seminaarien ohjelma muodostuu valtuuston esityslistan käsittelyyn menevistä asioista ja muista ajankohtaisista asioista.

3.4.7 Voittaja-näyttelyiden toimikunta
Voittaja-näyttelyiden toimikunnan tehtävänä on suunnitella, valmistella ja toteuttaa Kennelliiton järjestämät vuotuiset
Voittaja-koiranäyttelyt ja Koiramessut-tapahtuma. Lisäksi näyttelytoimikunnalla on käytössään eri vastuualueilla toimivia tapahtuma- ja toimintokohtaisia työryhmiä. Toimikunta kokoontuu neljästä kuuteen kertaa.
Koiramessut-tapahtumassa Helsingissä 5.-6.12.2020 järjestetään sunnuntaina 6.12.2020 kansainvälinen Voittaja 2020
-koiranäyttely ja lauantaina 5.12.2020 pohjoismainen Helsinki Winner 2020 -koiranäyttely. Lisäksi viikonlopun aikana
järjestetään erilliset epäviralliset pentunäyttelyt. Kennelliitto suunnittelee ja järjestää näyttelyt yhdessä Showlink Oy:n
kanssa.

3.5 Hallituksen alaiset työryhmät
Hallitus voi tarvittaessa perustaa työryhmiä. Työtään jatkavat Antidopingtyöryhmä, Kansallisen geenivaraohjelman
työryhmä, Kaveri- ja lukukoiratyöryhmä, Kennelpiirien neuvotteluryhmä, Kennelliiton sääntötyöryhmä ja vakiosopimuslomakkeet-työryhmä, Koiranet-työryhmä sekä Metsästyskoiratyöryhmä.

3.5.1 Antidopingtyöryhmä
Antidopingtyöryhmä seuraa ja kehittää antidopingvalvontaa ja sen toteutumista kentällä ja lisää tarvittaessa ohjeistusta. Tarkoituksena on myös avata ja selkeyttää antidopingvalvontaan liittyvää ohjeistusta ja siten edistää koirien eettistä pitoa sekä terveydenhuoltoa.
Työryhmä on tarvittaessa yhteydessä eläinlääketieteellisiin ja farmakologisiin asiantuntijoihin, ja kehittää edelleen
antidopingvalvonnan yksityiskohtia valvovan tahon kanssa. Kennelliiton internetsivuilla olevaa antidopingosioita sekä
lääkelistaa päivitetään tarpeen mukaan.
Antidopingtyöryhmän on tarkoitus kokoontua vuonna 2020 vähintään kaksi kertaa. Työryhmä aloittaa sekä antidopingsäännön että -ohjeen päivityksen. Lisäksi tavoitteena on osallistua vuosittain järjestettäville Eläinlääkäripäiville
16.-18.9.2020 vuorovaikutuksen ja yhteystyön tiivistämiseksi eläinlääkäreiden kanssa. Työryhmän jäsenet osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan myös Kennelliiton järjestämille toiminnansuunnittelupäiville 17.-18.1.2020. Vähintään yksi
työryhmän jäsen osallistuu Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) kokouksiin.
Dopingtestejä on tarkoitus ottaa vähintään saman verran kuin vuonna 2019. Mahdollisuuksien mukaan testimääriä
nostetaan, jotta näkyvyys ja tietoisuus testaustoiminnasta sekä kilpailujen oikeudenmukaisuudesta paranevat entisestään. Tarvittaessa koulutetaan uusia dopingvalvojia.
Työryhmä järjestää dopingtestaajien koulutusviikonlopun keväällä ja sekä toiminnanohjauspäivät syksyllä.

3.5.2 Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä
Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä koordinoi yhdessä Kennelliiton toimiston kanssa Kennelliiton valtakunnallista kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa. Kaverikoiratoimintaa on lähes jokaisessa kennelpiirissä. Lukukoiratoiminta on käynnistynyt vuoden 2018 aikana.
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Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, vammaisten ja
vanhusten luona esimerkiksi palveluasumisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja päiväkeskuksissa. Lukukoiratoiminta
keskittyy pääasiassa kirjastoihin, kouluihin ja päiväkoteihin.
Kaverikoiraryhmiä on tällä hetkellä 64 (tilanne 4.9.2019). Uusille paikkakunnille perustetaan vuosittain kaverikoiraryhmiä. Aktiivisesti toimivia kaveri- ja lukukoiraohjaajia on noin 1 450. Kaverikoiria lähes 1 500 ja lukukoiria yli 180.
Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä pyrkii vahvistamaan alueellista toimintaa vuoden 2020 aikana. Yhteistyötä kennelpiirien kanssa kehitetään.
Kaverikoira- ja lukukoiraryhmä vastaa kaverikoiravastaavien koulutustilaisuuksien ja Kaverikoira- ja Lukukoiraseminaarien järjestämisestä. Työryhmä toimii tarvittaessa kennelpiirien kaverikoiravastaavien apuna kaverikoira- ja lukukoirakurssien järjestämisessä, soveltuvuuden arviointitilaisuuksissa ja kaverikoirien palkitsemistilaisuuksissa. Työryhmä
kokoontuu vuoden aikana seitsemästä kymmeneen kertaa.
Kennelliitto huolehtii kaverikoira- ja lukukoiravastaavien koulutuksesta järjestämällä heille vuosittain 1-2 koulutusviikonloppua. Tavoitteena on uusien käytänteiden vakiinnuttaminen, eri asiakasryhmien erityispiirteisiin tutustuminen ja
koiratietouden lisääminen. Kaverikoira- ja lukukoiravastaavat osallistuvat 14.-15.11.2020 järjestettäville alueellisten
toimijoiden neuvottelupäiville.
Työryhmä järjestää vuosittain tarvittaessa 1-4 kaverikoira- tai lukukoirakurssia eri puolilla Suomea. Uusia kaveri- ja
lukukoiraohjaajia koulutetaan Kennelliiton ja kennelpiirien kaveri- ja lukukoiravastaavien järjestämillä kursseilla. Kaverikoira- ja lukukoiratoiminnassa mukana oleville ohjaajille järjestetään valtakunnalliset seminaarit vuoden 2020 aikana.
Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä kokoaa tilastotietoa kaveri- ja lukukoiratoiminnasta toiminnan kehittämiseksi ja sen
laadun seuraamiseksi. Kaikki kaverikoira- ja lukukoiratoiminnan käytössä olevat materiaalit löytyvät sekä suomeksi
että ruotsiksi.
Tavoitteena on lisätä kaverikoira- ja lukukoiratoiminnan näkyvyyttä vuoden aikana ja tietoisuutta osallistumalla muun
muassa Koiramessuille Helsingissä. Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä osallistuu tarvittaessa Kennelliiton järjestämiin
tapahtumiin ja koulutuksiin.
Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoiminta kuuluvat Kennelliiton hyötykoiratoimintaan. Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä osallistuu AAII:n (Animal Assessed Intervention International) vuosittaisiin seminaareihin, kun tapahtumapaikka
on Euroopassa. Työryhmä osallistuu tarvittaessa myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.

3.5.8 Kennelpiirien neuvotteluryhmä
Kennelpiirien neuvotteluryhmä kehittää kennelpiirien yhteistyötä. Työryhmässä on edustus kaikista neljästä lohkosta.
Työryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa vuodessa.
Työryhmä järjestää kennelpiirien neuvottelupäivät 28.-29.8.2020.

3.5.4 Koiranet-työryhmä
Koiranet-työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää Kennelliiton tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita.
Omakoira-palvelu tarjoaa laajasti jäsenille, koiranomistajille ja kasvattajille suunnattuja palveluita. Palvelua kehitetään
edelleen lisäämällä uusia ominaisuuksia. Tulossa on uusia terveystutkimuksia (olkanivelen osteokondroosi- ja kyynärnivelen inkongruenssi), uusi koemuoto (nosework) sekä sähköiset eläinlääkäritodistukset.
Vuoden 2020 aikana kehitetään edelleen Omakoira-mobiilisovellusta.
Jäsentietojärjestelmä uudistetaan jäsenille suunnattujen palveluiden parantamiseksi ja uusien toimintojen kehittämisen mahdollistamiseksi. Kaikessa jäsentietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tietosuojakulttuuria.
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Kennelliiton järjestelmiä kehitetään tuotteistamalla niitä laajempaa käyttöä varten. Kennelliiton perusjärjestelmien
uusimiseen varaudutaan edelleen.

3.5.5 Koirarekisterityöryhmä
Työryhmän tehtävänä on päivittää Kennelliiton Koirarekisteriohje otettavaksi käyttöön vuoden 2021 alusta.

3.5.6 Maailman Voittaja -näyttelyn anomuksen suunnittelutyöryhmä
Kennelliiton hallitus on päättänyt anoa Maailman Voittaja -näyttelyä Helsinkiin joko vuodelle 2025 tai 2026. Hakemusta suunnittelemaan on perustettu työryhmä.

3.5.7 Metsästyskoiratyöryhmä
Kennelliiton historian aikana metsästyskoirien jalostus on perustunut metsästysominaisuuksien seuraamiseen. Työryhmän tarkoituksena on vuoden aikana käsitellä ja paneutua muun muassa oikeuteen metsästää metsästyskoiran
kanssa Suomessa. Työryhmä kokoontuu vuoden aikana yhdestä kolmeen kertaa.

3.5.8 Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet -työryhmä
Työryhmä valmistelee Suomen Kennelliitto ry:n uudet vakiosopimuslomakkeet hallituksen päätettäväksi.

3.5.9 Teemavuoden 2020 työryhmä
Työryhmä vastaa Kennelliiton Koiran luonteen ja käyttäytymisen teemavuoden 2020 valmistelusta ja toteutuksesta.

3.5.10 Ilmoitukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä -työryhmä
Työryhmä käsittelee Kennelliitolle tehnyt ilmoitukset vihaisista koirista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä, ja valmistelee esitykset kilpailukielloista hallituksen päätettäväksi.

3.6 Hallituksen valtuuttamat kennelpiirien yhteyshenkilöt
3.6.1 Aluekouluttajat
Kennelpiireissä on yhteensä 29 Kennelliiton nimeämää ja kouluttamaa aluekouluttajaa (tilanne syyskuussa 2019).
Toimenkuva on yksi kennelpiirien keskeisimpiä luottamustoimia. Aluekouluttajat järjestävät koululutus- ja valistustoimintaa kennelpiirien alueella Kennelliiton ja piirien toimeksiannosta. Tarvittaessa heidän asiantuntemustaan voidaan
käyttää myös valtakunnallisesti.
Aluekouluttajat vastaavat kasvattajan perus- ja jatkokursseista, koetoimitsija1- ja ylituomari1-koulutuksista eri puolilla
Suomea. Aluekouluttajien toimialaan kuuluvat myös tunnistusmerkitsijöiden koulutus. Lisäksi he vastaavat ulkomuototuomareiden alkeiskurssin käytännön järjestelyistä. Vuonna 2020 aluekouluttajat jatkavat Kennelliiton verkkooppimisympäristön hyödyntämistä.
Kennelliitto järjestää vuosittaisen aluekouluttajien koulutus- ja neuvottelutilaisuuden 4.–5.4.2020. Lisäksi aluekouluttajat osallistuvat Kennelliiton alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville 14.-15.11.2020. Jalostustieteellisen toimikunnan järjestämälle jalostusneuvojien jatkokurssille mahdollisuuksiensa mukaan.

3.6.2 Kennelneuvojat
Kaikissa kennelpiireissä toimii kennelneuvojia. Heitä on yhteensä 53 (tilanne 18.6.2019). Kennelneuvoja toimii Kennelliiton alaisuudessa, oman kennelpiirinsä alueella yhteistyössä kennelpiirien, aluekouluttajien ja eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Kennelneuvojan tehtäviin kuuluu kennelneuvontakäyntien lisäksi kasvattajien ja koiranomistajien
19

neuvonta sekä opastus oikeaan koiranpitokulttuuriin. Lisäksi kennelneuvojien tehtäviin kuuluu virallisten DNAnäytteiden otto.
Vuonna 2020 kennelneuvontakäyntien määrää lisätään. Tarkoituksena on tuoda suurimmat ja aktiivisimmat kasvattajat kennelneuvonnan piiriin. Kennelneuvonnalla halutaan vastata myös kasvavaan koiranomistajien neuvonnan ja
opastuksen tarpeeseen.
Kennelpiireissä tapahtuvan yhteistyön keskeistä merkitystä korostetaan muun muassa lisäämällä näkyvyyttä kasvattajan peruskursseilla sekä muissa Kennelliiton ja kennelpiirien kennel- ja koiratapahtumissa. Lisäksi kennelneuvojat kiertävät kennelpiireissä esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa lemmikin vastuullisesta pitämisestä sekä neuvomassa, kuinka koiran kanssa toimitaan.
Kennelneuvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään ja tarvittaessa puuttumaan eläinsuojelullisesti arveluttavaan koiranpitoon ja kasvatustoimintaan. Eläinsuojeluviranomaisten ja vapaaehtoisten eläinsuojelutoimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä jatketaan ja lisätään. Kennelneuvojatoimintaa esitellään Eläinlääkäripäivillä 16.-18.9.2020 ja Koiramessuilla
5.-6.12.2020.
Uusia kennelneuvojia haetaan koko ajan ensisijaisesti niihin kennelpiireihin, joissa on liian vähän kennelneuvojia kattavan toiminnan takaamiseksi. Uusille kennelneuvojille järjestetään koulutusviikonloppu 4.-5.4.2020. Kennelneuvojia
kannustetaan ja autetaan ylläpitämään laaja-alaista koiratietämystä sekä osallistumaan muihin Kennelliiton järjestämiin koulutuksiin sekä tapahtumiin.
Vuonna 2020 kartoitetaan kennelneuvojien yhteistyötoiminnan taso kasvattajien sekä eläinsuojelutoimijoiden kanssa.
Kennelneuvojille pidetään 14.-16.2.2020 kaksipäiväiset koulutus- ja neuvottelupäivät. Kennelneuvojat osallistuvat 14.15.11.2020 alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville. Lisäksi järjestetään tarvittaessa jatkokoulutusta DNAnäytteiden ottoa varten.

3.6.3 Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiravastaavat
Kaverikoira- ja lukukoiravastaavia on 20 (tilanne 3.9.2019). Heidän toimenkuvaansa kuuluvat kaverikoira- ja lukukoiraohjaajien kouluttaminen sekä kaveri- ja lukukoiratoiminnan valistustoiminta Kennelliiton ja kennelpiirien toimeksiannosta tai pyynnöstä.

3.6.4 Kennelpiirien nuorisokoordinaattorit
Nuorisokoordinaattori on kennelpiirin esittämä ja Kennelliiton nimeämä henkilö, joka on tehtävässään Kennelliiton
edustaja ja luottamushenkilö. Jokaisessa kennelpiirissä voi olla yhdestä kolmeen nuorisokoordinaattoria. Kaikkiaan 14
kennelpiirissä on nuorisokoordinaattori (tilanne 25.6.2019).
Nuorisokoordinaattori koordinoi koiraharrastukseen kuuluvaa nuorisotoimintaa oman kennelpiirinsä alueella, ja aktivoi alueen nuoria koiraharrastuksen pariin. Nuorisokoordinaattoreille järjestetään kaksi koulutusta vuonna 2020.

3.6.5 Näyttelyohjaajat
Näyttelyohjaaja on kennelpiirin näyttelyasiantuntija, joka toimii piirin hallituksen ja eri tahojen välisenä yhteyshenkilönä. Näyttelyohjaaja toimii kennelpiirin näyttelyasioiden yhteyshenkilönä Kennelliittoon. Kennelpiireissä toimii 42
näyttelyohjaajaa (tilanne 25.6.2019).
Näyttelyohjaajat vastaavat kennelpiirien kehätoimitsijoiden perus- ja jatkokoulutuksesta ja pitävät heistä luetteloa.
Näyttelyohjaaja vastaa piirin näyttelytoimikuntien koulutuksesta ja neuvoo näyttelytoimikuntia kaikissa näyttelyn
järjestämiseen liittyvissä asioissa. Näyttelyohjaajat tukevat näyttelytulosten online-tallennusta. He voivat tarvittaessa
toimia tarkkailijoina kennelpiirin alueella järjestettävissä kansainvälisissä näyttelyissä.
Näyttelyohjaajat osallistuvat Kennelliiton alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville 14.-15.11.2020.
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3.7 Yhteistyöelimet
3.7.1 Eläinsuojelutyöryhmä
Eläinsuojelutyöryhmän tavoitteena on vaikuttaa yleisiin eläinsuojeluasioihin, seurata sekä vaikuttaa eläinsuojelulain
uudistamiseen sekä järjestää yhteisiä kampanjoita ja laatia yhteisiä tiedotteita. Eläinsuojelutyöryhmän jäseninä ovat
Suomen Kennelliitto, eduskunnan eläinsuojeluryhmä, Suomen Kissaliitto, Eläinten Hyvinvointikeskus (EHK), SEY Suomen Eläinsuojelu, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys (HESY), Eläinsuojeluliitto Animalia ja Suomen Eläinlääkäriliitto. Kennelliitto tarjoaa työryhmän puheenjohtaja- ja sihteeripalvelut sekä perustoimintaan liittyvät taloudelliset resurssit.

3.7.2. Helsingin yliopiston tutkimusyhteistyösopimuksen ohjausryhmä
Ohjausryhmä vastaa Helsingin yliopiston tutkimusyhteistyösopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Ryhmässä oni
mukana kolme Kennelliiton ja kolme Helsingin yliopiston edustajaa. Ohjausryhmä laatii vuosittaisen tutkimusyhteistyön toimintasuunnitelman ja myötävaikuttaa yhteistyön tavoitteiden toteutumiseen.

3.7.3 Hyötykoiratoimikunta
Kennelliitto toimii tiiviissä yhteistyössä maamme virkakoiratahojen sekä henkilökohtaisten hyötykoiratahojen kanssa.
Yhteistyön tarkoituksena on tuoda esiin koirien arvokas rooli yhteiskunnassa ja toiminta yksittäisten ihmisten hyväksi.
Hyötykoiratoimikunnan tehtävänä on koordinoida jäsentahojensa yhteistoimintaa ja organisoi yhteisiä koulutus- ja
neuvottelutapahtumia.
Hyötykoiratoimikunnan jäseniä ovat Kennelliiton lisäksi virkataholta Poliisikoiralaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Tullin koirakoulu. Henkilökohtaista hyötykoiratoimintaa edustavat Axxell Brusaby (avustajakoirien koulutus), Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry/Ressu-toiminta, Hypokoira ry, Invalidiliitto ry/avustajakoirat,
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, Näkövammaisten Liitto ry/Opaskoirakoulu sekä Suomen Kuulo- ja tukikoirat ry.
Lisäksi toimikunnassa ovat mukana virkakoiria avustavissa tehtävissä toimivat Suomen Metsästysjäljestäjät ry sekä
Suomen Palveluskoiraliitto ry. Toimikunta voi käsitellä anomuksia hyötykoiratoiminnan jäseniksi ja esittää Kennelliiton
hallituksen hyväksyttäväksi uusia jäseniä toimintaan.
Kennelliitto tarjoaa toimikunnan puheenjohtaja- ja sihteeripalvelut sekä perustoimintaan liittyvät taloudelliset resurssit. Kennelliitto vastaa lisäksi Hyötykoiraseminaarin käytännön järjestelyihin liittyvistä kuluista ja toimenpiteistä.
Toimikunta kokoontuu kaksi kertaa. Toimikunta tutustuu myös mahdollisuuksien mukaan yhteiseen hyötykoiria koskevaan aiheeseen vuoden aikana. Toimikunta järjestää hyötykoiraseminaarin 26.-27.3.2020.
Hyötykoiratoimikunta osallistuu Koiramessut 2020 -tapahtumaan 5.–6.12.2020 yhteisellä messuosastolla. Hyötykoiratahot pitävät tapahtumapäivien aikana omalla esiintymislavallaan toimintaansa esitteleviä tietoiskuja. Koiramessuilla
palkitaan Vuoden Virkakoirat. Palkittavia on kaikkiaan viisi: Vuoden Poliisikoira, Vuoden Tullikoira, Vuoden Sotakoira,
Vuoden Rajakoira ja Vuoden Vankilakoira. Kukin toimija valitsee itse palkittavan koiran omilla kriteereillään.

3.7.4 Yhteistyöelimet, joissa Kennelliitto on mukana
International Partnership for Dogs
International Partnership for Dogs eli IPFD on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on koirien terveyden ja
hyvinvoinnin parantaminen. IPFD ylläpitää DogWellNet-sivustoa. Kennelliitto on mukana toiminnassa meneillään olevan kolmivuotiskauden 2019–2021 ja tuottaa aktiivisesti materiaalia DogWellNet-sivustolle. Sivustolla on myös geenitestitietokanta, jonka tarkoitus on tuoda laboratorioiden käytännöt läpinäkyviksi ja tarjota kuluttajaneuvontaa.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Kennelliitolla on toimikunnassa yksi edustaja.
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Suomen Eläinkilpailujen Antidopingtoimikunta
Suomen Eläinkilpailujen Antidopingtoimikunta on valtakunnallinen yhteistyöelin dopingvalvontaa varten. Toimikunnan
jäseniä ovat Suomessa eläinkilpailutoimintaan osallistuvat järjestöt. Kennelliitolla on toimikunnassa kaksi edustajaa.

Suurriistavirka-apu eli SRVA-toimikunta
Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virkaapua suurriistakonflikteissa. Toimikuntaa johtaa Suomen Riistakeskus. Toimikuntaan kuuluu lisäksi Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Metsästysjäljestäjät ry:n, Kennelliiton ja poliisitoimen edustajat.

3.8 Kurinpitolautakunta
Kennelliiton valtuusto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan kurinpitolautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi jäsentä. Jäsenistä puheenjohtaja ja yksi (ennen kolme muuta) lautakunnan jäsentä on oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut. Lisäksi kokouksissa on läsnä kurinpitolautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimiva Kennelliiton lakimies. Nykyinen kurinpitolautakunta on valittu tehtäväänsä 26.11.2017.
Kurinpitolautakunta käsittelee hallituksen sille ohjaamat asiat. Se on Kennelliiton eettinen lautakunta, jonka olemassaololla on ensisijaisesti sääntöjen noudattamista ohjaava luonne ja eläinsuojeluasioissa rankaiseva merkitys. Lautakunta kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.

3.9 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Strategiansa mukaisesti Kennelliitto toimii yhteiskunnallisesti vahvana vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä. Alueellisessa ja paikallisessa vaikuttamisessa merkittävässä roolissa ovat kennelpiirit, rotujärjestöt sekä näiden jäsenyhdistykset.
Vaikuttamistyössä on apuna Kennelliiton hallituksen hyväksymä Kennelliiton vaikuttamisen toimintamalli sekä viestinnän linjaukset.
Kennelliitto jatkaa vaikuttamistyötään, jolla edistetään vastuullista pohjoismaista koiran kasvatusta ja -pitoa sekä pyrkimystä viralliseksi koirarekisterin pitäjäksi tai osallistumista virallisen koirarekisterin perustamiseen ja ylläpitoon
Suomessa. Kennelliitto vaikuttaa aktiivisesti eläinten hyvinvointilakiin, virallisen koirarekisterin perustamiseen sekä
muihin koiria koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin ja asioihin. Tavoitteena on turvata koiraharrastuksen jatkuvuus ja
tukea vastuullista suomalaista rekisteröityjen rotukoirien kasvatustyötä.
Vuorovaikutusta viranomaisten, poliitikkojen, eri järjestöjen ja mielipidevaikuttajien kanssa jatketaan ja hyödynnetään
strategisten tavoitteiden edistämisessä. Olemassa olevien yhteistyökumppaneiden lisäksi haetaan myös uusia.
Kansainvälisessä toiminnassa vaikuttavuutta ylläpidetään ja edistetään FCI:ssä, PKU:ssa ja kahdenvälisessä toiminnassa sekä luomalla suhteita vaikuttajiin ja päättäjiin, jotka toimivat Euroopan unionin viitekehyksessä. Yhteistyössä rotujärjestöjen kanssa tuodaan esille erityisesti vastuullista koiranomistamista.
Erityisesti koirien terveyttä, hyvinvointia ja koiranomistajan arkea lähellä olevissa teemoissa tärkeitä kumppaneita
ovat rotujärjestöt. Kennelpiireillä ja näiden yhteistyöllä kuntien kanssa on tärkeä merkitys alueellisten harrastusmahdollisuuksien edistämisessä.
Kennelliitto tuo esille digitaalisten palveluiden hyötyä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja suurelle yleisölle. Nuorten tavoittamista ja osallistamista sosiaalisessa mediassa kehitetään edelleen. Tärkeässä roolissa on myös
Kennelliiton mukanaolo erilaisissa tapahtumissa.
Kennelliiton yhteiskunnallista vaikuttavuuden edellytyksiä tuetaan kehittämällä organisaation sisällä toiminnan vaikuttavuuden mittaamista ja raportointia sekä varautumista tulevaisuuden kehityskulkuihin.
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Jäsenyhdistyksille tarjotaan työkaluja omaan vaikuttamiseensa ja viestintäänsä. Kennelliitto voi järjestää seminaareja
ja muita tilaisuuksia jäsenyhdistyksille sekä sidosryhmä- ja mediasuhteiden hoitamiseksi.

3.10 Kansainvälinen toiminta
Kennelliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen päätöksentekoon kansainvälinen kenneljärjestö FCI:ssä ja Pohjoismaisessa Kennelunioni PKU:ssa sekä tekee yhteistyötä eri maiden kansallisten kenneljärjestöjen kanssa. Lisäksi Kennelliitto on mukana maailmanlaajuisessa International Partnership for Dogs (IPFD) -organisaatiossa, joka ylläpitää
DogWellNet-sivustoa. Sivustolle tuotetaan ja kerätään tietoa, linkkejä ja dokumentteja eri puolilla maailmaa koirien
terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä.
Kennelliitto jatkaa kaveri- ja lukukoiratoiminnan tiimoilta kansainvälistä yhteistyötään AAII:n (Animal Assessed Intervention International) kanssa pyrkien noudattamaan toiminnassaan AAII:n eläinavusteiselle toiminnalle asettamia
standardeja.
Kennelliitto lähettää edustusjoukkueita FCI:n myöntämiin arvokilpailuihin. Lisäksi Kennelliitto tuo suomalaisia koiria ja
suomalaista kasvatustyötä esille lähettämällä kotimaisten rotujen parhaita edustajia Maailman Voittaja -näyttelyyn
Madridiin, Espanjaan. Kennelliitto tukee myös Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuihin lähteviä koirakkoja.
PKU:n puheenjohtajuudesta vastaa Norja kaudella 2019–2021. PKU:n toimikunnissa käsitellään Pohjoismaiden kennelliitoille merkittäviä yksittäisiä asioita. Sen työvaliokunnassa laaditaan yhteisiä kannanottoja ja esityksiä FCI:lle sekä
valmistellaan FCI:n kokouksissa käsiteltäviä asioita.
Kennelliitolla on edustajat FCI:n Euroopan osaston kokouksessa Celjessä, Sloveniassa 12.10.2020 sekä FCI:n ja PKU:n
toimikuntien kokouksissa.
Kennelliitto jatkaa vuonna 2017 alkanutta koulutusyhteistyötä The Kennel Clubin kanssa ja vuonna 2018 alkanutta
koulutusyhteistyötä Egyptin Kennelklubin kanssa.
Suomen Kennelliiton tytäryhtiöt Showlink Oy ja Prettybit Projects Oy tuottavat Madridissa 23.-26.4.2020 pidettävän
FCI:n Maailman Voittaja -näyttelyn ilmoittautumis- ja online -tulospalvelun.
Kennelliitto vastaa Suomessa vuonna 2020 järjestettävän kansainvälisen röntgenlausuntokongressin järjestelyistä.
Vinttikoirien ratajuoksun Maailmanmestaruuuskilpailut järjestetään Helsingissä 4.-6.9.2020. Suomessa järjestetään
keväällä 2020 FCI:n trimmaustoimikunnan kokous.
Suomen Kennelliitto tulee anomaan Maailman Voittaja -näyttelyä Helsinkiin vuodelle 2025 tai 2026. Näyttelyn saamiseksi Kennelliitto markkinoi näyttelyosaamistaan FCI:n arvonäyttelyiden ja kokousten yhteydessä sekä sosiaalisen
median kanavillaan.

3.11 Kennelliiton toimisto ja henkilöstö
Kennelliiton toimiston vastuulla on Kennelliiton operatiivinen toiminta ja tukipalvelut hallituksen ja valtuuston antamien suuntaviivojen mukaisesti. Toimistoa johtaa toiminnanjohtaja. Kennelliiton toimiston henkilömäärä toteutetaan
toimintasuunnitelman tulo- ja menoarvion puitteissa.
Toimiston tehtäviin kuuluvat kuluttajavalistus koira-asioissa, koulutusten ja kokousten sekä muiden tapahtumien järjestelyt, yhteydenpito päättäjiin ja sidosryhmiin, lausuntojen valmistelu, sisäinen ja ulkoinen viestintä, arkistointi sekä
taloushallinto. Lisäksi Kennelliiton toimisto hallinnoi rekisteröinti- ja neuvontapalveluita, jotka ostetaan Kennelliiton
tytäryhtiö Showlink Oy:ltä.
Kennelliiton toimisto toteuttaa hallituksen ja valtuuston päätökset ja valmistelee asiat päättävien elinten kokouksiin.
Toimisto hoitaa toimikuntien, työryhmien ja projektien sihteeri-, esittelijä- ja valmistelutehtävät. Toimisto tukee liiton
strategian toteuttamista.
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Vuonna 2020 toimistoa työllistää päivittäisten perustöiden lisäksi erityisesti käyttäytymisen ja luonteen teemavuosi,
Voittaja-näyttelyiden ja Koiramessut-tapahtuman sekä Agria KoiraExpon järjestäminen, uusien jäsenpalveluiden kehittäminen yhteistyössä Kennelliiton tytäryhtiöiden kanssa sekä Maailman Voittaja -näyttelyn anominen Helsinkiin vuodelle 2025 tai 2026.

3.11.1 Rekisteröintipalvelut
Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy tuottaa Kennelliitolle tallennus- ja rekisteröintipalvelut. Showlink Oy rekisteröi
pentueet ja tuontikoirat, tallentaa koe- ja näyttelytulokset ja osan terveystutkimuksista sekä käsittelee kennelnimianomukset, omistajailmoitukset ja valionarvoanomukset.

3.11.2 Asiakaspalvelu
Jäsenpalvelu
Kennelliiton toimiston jäsenpalvelu neuvoo Kennelliiton henkilöjäseniä ja yhdistysjäseniä jäsenyyteen liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi jäsenpalvelu ylläpitää jäsenrekisteriä. Yhdistysjäsenten osalta neuvonta sisältää
lisäksi yhdistyshakemuksiin liittyvät asiat. Jäsenpalvelu on osa talousosastoa.

Neuvonta
Kennelliiton toimiston asiantuntijat neuvovat jäseniä puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelimitse annettavan yleisen
neuvonnan toteuttaa alihankintana Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy.

Kasvatuksen ja jalostuksen tuki
Kennelliitto palvelee eettisesti kestävää rotukoirien jalostusta, kasvattamista sekä koiranpitoa. Kennelliiton toimistosta annetaan jalostusneuvontaa niin rotuyhdistyksille kuin yksittäisille Kennelliiton jäsenillekin. Järjestöosaston kasvatus- ja jalostustiimin vastuulla on myös kennelneuvonta, kuluttajavalistus sekä koirien hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Tarvittaessa apua saa myös Kennelliiton juristilta.

3.11.3 Järjestötoiminnan tuki
Päätöksenteon tuki
Kennelliiton toimisto avustaa hallitusta ja valtuustoa sekä toimikuntia ja hallituksen alaisia työryhmiä päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa. Järjestöosasto valmistelee ja toteuttaa jalostustieteellisen toimikunnan, kasvattaja-,
koe- ja kilpailu-, näyttely- ja ulkomuototuomari sekä nuorisotoimikunnan tekemät päätökset.

Koe- ja kilpailutoiminta ja näyttelyt
Järjestöosasto vastaa näyttelyiden sekä kokeiden ja kilpailujen anomiseen, hyväksymiseen sekä järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Osasto päivittää toimihenkilötietoja sekä neuvoo tapahtumien järjestäjiä ja niissä toimivia koiraharrastajia. Osasto vastaa ylituomareiden peruskoulutuksesta ja ulkomuototuomarikoulutuksesta.

Kaverikoira- ja lukukoiratoiminta
Sekä kaverikoira- että lukukoiratoiminta perustuvat alueelliseen vapaaehtoistoimintaan. Kennelliiton valtakunnallista
kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa koordinoi järjestöosasto.
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Nuorisotoiminta
Järjestöosasto koordinoi nuorisotoimintaa ja ylläpitää yhteyksiä eri yhteistyötahoihin. Kennelliitto tukee kennelpiirien
nuorisotoimintaa muun muassa nuorisokouluttajien tapaamisilla ja aktiivisella yhteistyöllä. Järjestöosasto koordinoi ja
järjestää nuorille suunnattua toimintaa ja muita nuorisotapahtumia.

3.11.4 Tapahtumat
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto suunnittelee ja järjestää kotimaassa ja ulkomailla tapahtumia, joissa
Kennelliitto on mukana. Osasto avustaa muita Kennelliiton osastoja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Tärkeimmät tapahtumat toimintavuonna ovat Koiramessut 5.-6.12.2020 ja niihin liittyvät kansainvälinen Voittaja 2020
-näyttely 6.12.2020 sekä pohjoismainen NORD 2020 -näyttely 5.12.2020, Agria KoiraExpo 1.-2.2.2020 ja Kennelliiton
alueellisten toimijoiden neuvottelupäivät marraskuussa 2020. Osaston edustajat ovat mukana esittelemässä Kennelliiton toimintaa Koiramessuilla Helsingissä. Osasto on mukana muun muassa Kennelliiton kasvattajailtojen sekä erilaisten koulutusten järjestelyissä.
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto järjestää Kennelliiton osaston ja maailmalla menestyneiden suomalaiskoirien kuvaamisen Maailman Voittaja -näyttelyssä Madridissa, Espanjassa 23.-26.4.2020. Osasto osallistuu myös
Maailman Voittaja 2025- tai 2026 -näyttelyn anomuksen esittelyyn erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa sekä Pohjoismaiselle torille Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyssä Tanskassa marraskuussa 2020.

3.11.5 Viestintä, markkinointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Viestintäosasto vastaa Kennelliiton sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, markkinoinnista, media- ja sidosryhmäsuhteista ja yhteiskunnallisten suhteiden koordinoinnista. Osasto vastaa myös Kennelliiton brändistä, johon liittyy yhtenevän
ilmeen ja samansuuntaisten viestien koordinoinnista huolehtiminen. Viestintäosasto vastaa Kennelliiton, Koiramessuttapahtuman ja Hankikoira.fi:n verkkosivustojen sisällöstä ja ulkoasusta sekä Kennelliiton sosiaalisen median kanavien
ylläpidosta ja kehittämisestä.
Vuoden 2020 viestinnässä painottuu koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon jakaminen. Viestintäosasto vastaa Koiranpäivän 24.4.2020 suunnittelusta ja toteutuksesta.

3.11.6 Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin kenneljärjestöihin, joista tärkeimmät ovat kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI, FCI:n Euroopan osasto ja Pohjoismainen Kennelunioni PKU.
Osasto huolehtii Kennelliiton kansainvälisissä tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden tukipalveluista. Osasto ylläpitää luottamushenkilöiden valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä ja järjestää tarvittaessa heille koulutusta. Kennelliitto pyrkii saamaan edustajan mahdollisimman moniin eri kansainvälisiin yhteistyöelimiin.

3.11.7 Tukipalvelut
ICT-palvelut
ICT-osasto ja Kennelliiton tytäryhtiö Prettybit Projects Oy ylläpitävät Kennelliiton toimiston ja Kennelliiton tytäryhtiöiden tietotekniikkatoimintoja sekä koira- ja jäsentietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita. Lisäksi ICT-osasto huolehtii Kennelliiton toimiston ja tytäryhtiöiden ICT-tukipalveluista.
ICT-osasto edistää Kennelliiton tietojärjestelmien tietoturvaa ja hyvää tietosuojakulttuuria kaikessa Kennelliiton toiminnassa. Kaikkien tietojärjestelmien tietosuojaprosessit on dokumentoitu.

Talouspalvelut
Talousosasto hoitaa Kennelliiton päivittäisen maksuliikenteen ja kirjanpidon. Osasto laatii vuosittain Kennelliiton ja
Kennelliitto-konsernin tilinpäätöksen sekä tulo- ja menoarvion yhdessä toimikuntien ja osastojen kanssa. Talousosasto
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vastaa konsernin sisäisestä raportoinnista, talouden tietojärjestelmistä, verotusasioista sekä Kennelliiton sijoituksista
yhdessä asiantuntijoiden kanssa hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelma mukaisesti.

3.11.8 Sponsoriyhteistyö
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto vastaa Kennelliiton sponsori- ja yhteistyösopimusten valmisteluista ja
toteuttamisesta.

3.12 Tytäryhtiöt
Kennelliitolla on kolme sen kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, Showlink Oy, Kustannus Oy Koiramme ja Prettybit Projects Oy.

3.12.1 Kustannus Oy Koiramme
Kennelliiton Koiramme-lehden kustantajana ja julkaisijana toimii Kennelliiton 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö
Kustannus Oy Koiramme. Kustannus oy Koiramme -yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi enintään neljä jäsentä. Esittelijä-sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja.
Koiramme-lehti on erittäin tunnettu, vanha ja vahva brändi, jonka asiantuntemukseen koiramaailmassa luotetaan.
Yhtiön tavoitteena on tuottaa sekä Kennelliiton painettu jäsenlehti Koiramme-Våra Hundar että verkossa ilmestyvä
kaikille avoin Koiramme-uutisverkkolehti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yhtiö voi kustantaa myös koirakirjoja.
Koiramme-lehti on 10 kertaa vuodessa ilmestyvä Kennelliiton jäsenlehti. Tavoitteena on tarjota kaikkia Kennelliiton
jäsen- ja harrastussektoreita palveleva, monipuolinen ja kiinnostava lehti. Lehden levikin odotetaan pysyvän ennallaan
vuonna 2020 (noin 145 000 kpl vuonna 2010). Koiramme-lehdellä on myös verkkosivut osoitteessa www.koiramme.fi.

3.12.2 Prettybit Projects Oy
Prettybit Projects Oy suunnittelee ja kehittää Kennelliiton ja sen tytäryhtiöiden tietojärjestelmiä. Yhtiön hallituksessa
on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Esittelijä-sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus kokoontuu
vuonna 2020 tarvittaessa. Yhtiön toimipiste on Tampereella, jossa työskentelee yhteensä neljä työntekijää. Lisäksi
kaksi työntekijää työskentelee Kennelliiton toimitiloissa Espoossa.
Kennelliiton ja sen tytäryhtiöiden tietojärjestelmiä ovat muun muassa Koirarekisteri, Omakoira-palvelu, Tapahtumakalenteri, Jalostustietojärjestelmä, Näyttelyjärjestelmä sekä siihen liittyvä mobiili näyttelyluettelosovellus.
Vuonna 2020 yhtiön painopiste on uuden jäsentietojärjestämän uudistamisessa sekä Omakoira-mobiilisovelluksen
toiminnallisuuksien kehittämisessä. Näiden ohessa kehitetään muita käytössä olevia järjestelmiä.

3.12.3 Showlink Oy
Showlink Oy myy ensisijaisesti koiranäyttelypalveluita näyttelyjärjestäjille ja harjoittaa kauppaa, jonka tarkoituksena
on tuottaa Kennelliitolle taloudellista tulosta. Myyntiartikkeleihin kuuluvat esimerkiksi palkinto- ja lahjatuotteet, tekstiilit sekä koiranäyttelytarvikkeet. Lisäksi Showlink Oy vastaa Kennelliiton puhelinneuvonnasta ja tuottaa Kennelliiton
tallennus- ja rekisteröintipalvelut.
Vuonna 2020 Showlink Oy:n painopistealueita ovat toiminnan kannattavuuden vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen ja tuotteistuksen monipuolistaminen.
Showlink Oy koostuu näyttelypalveluihin, tapahtumapalveluihin ja tuotemyyntiin keskittyneestä yksiköstä Espoossa
sekä Kennelliiton puhelinneuvonta- ja tallennuspalveluista vastaavasta yksiköstä Leppävirralla.
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3.13 Suomen Kennelsäätiö
Suomen Kennelsäätiön tarkoituksena on suojella ja tallettaa koiraharrastuksen perintöä sekä tukea koirien hyvinvointia ja koiranpitoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Säätiön tarkoituksena on myös tukea suomalaisen koiranjalostuksen
perinteiden vaalimista ja suomalaisen koiratoiminnan edistämistä kansainvälisesti.
Kennelsäätiö ylläpitää Kennelmuseota ja kirjastoa sekä kartuttaa niiden kokoelmia. Verkkomuseoon tuotetaan uutta
materiaalia ja päivitetään museon kokoelmapoliittinen ohjelma. Museon kotisivut on päivitettävä uuteen julkaisujärjestelmään tai uusittava kokonaan ennen vuotta 2021, jolloin tekninen tuki nykyiselle julkaisujärjestelmälle loppuu.
Kennelsäätiön kotisivut otetaan käyttöön ja niiden avulla tehostetaan viestintää ja varainhankintaa, joka on toiminnan
päätavoite vuonna 2020.
Kennelsäätiö esittelee toimintaansa mahdollisuuksien mukaan muun muassa KoiraExpossa, valtuustoseminaareissa ja
Koiramessuilla.
Kennelsäätiön tarkoituksen toteuttamiseen tarvitaan pääomia. Kennelsäätiö voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja hankkia myyntituloja. Koska Säätiön sijoitukset ja muut tuotot eivät vielä kata toiminnan kuluja,
Kennelliitto tukee Säätiötä taloudellisesti vuonna 2020.
Kennelliiton hallitus valitsee Suomen Kennelsäätiön hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan viisi jäsentä,
joista yksi toimii puheenjohtajana sekä kaksi varajäsentä.

3.14 Rahastot
3.14.1 Koirien terveystutkimusrahasto
Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunnan yhteisen Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on tukea ja edistää Helsingin yliopistossa tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti kliinistä potilas- ja
geenitutkimusta.
Helsingin yliopisto hoitaa keskitetysti Koirien terveystutkimusrahastoa. Sen peruspääoma muodostuu rahastoon lahjoitetuista varoista. Rahaston varojen käytöstä päättää sen hoitokunta. Hoitokunnan jäsenistä puolet nimittää Helsingin yliopiston rehtori ja puolet Kennelliiton hallitus. Hoitokunnassa on kaudella 2019-2021 kolme Kennelliiton edustajaa.
Rahaston pääomaa kartutetaan lahjoituksilla. Suomen Kennelliiton hallitus on päättänyt, että näyttelyn järjestäjä tilittää jokaisesta kansainvälisten näyttelyiden ilmoittautumismaksusta 75 senttiä Kennelliittoon. Näillä varoilla kartutetaan Koirien terveystutkimusrahastoa. Pidemmällä aikavälillä tällä päätöksellä on erittäin merkittävä vaikutus rahaston
pääoman kasvuun ja täten kykyyn myöntää apurahoja tutkimukseen.
Terveystutkimusrahaston tunnettuuden lisäämiseksi apurahan saajat velvoitetaan kirjoittamaan, miten myönnetyillä
apurahoilla saatiin edistettyä koirien terveyttä. Kennelliiton kotisivujen kautta lisätään tämän tiedon näkyvyyttä. Koirien terveystutkimusrahaston esitettä jaetaan erilaisissa koira-aiheisissa tapahtumissa. Helsingin yliopisto markkinoi
testamenttilahjoittamista.

3.15 Yhteistyösopimukset
Kennelliitolla on voimassa olevat yhteistyösopimukset Försäkringsaktiebolaget Agrian, Royal Canin Finland Oy:n ja
Mars Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena on edistää Kennelliiton ja sopimuskumppanien toimintaa pitkäjänteisellä yhteistyöllä, josta on hyötyä molemmille osapuolille.
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Vuoden 2020 aikana vahvistetaan nykyisiä yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden hankintaa
jatketaan.
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4 ERITYISTEHTÄVÄT
4.1 Kennelliiton uudet toimitilat
Kennelliiton toimisto kartoittaa mahdollisuuksia liiton uusiksi toimitiloiksi ja nykyisestä kiinteistöstä luopumiseksi.
Selvitystyötä esitellään valtuuston vuoden 2020 kokouksissa.

4.2 Valmistautuminen koirien lakisääteiseen rekisteröintiin ja tunnistusmerkintään
Kennelliitto varautuu tuottamaan palvelut koirien lakisääteisen rekisteröinnin ja tunnistusmerkinnän tueksi.
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5 BUDJETTITAVOITTEET

5.1 Keskeisiä tunnuslukuja
2016

2017

2018

2019 budjetti

2020 budjetti

Henkilöjäseniä

146 111

145 996

145 171

144 700

145 430

Jäsenyhdistyksiä

2 058

2075

2069

2 067

2 070

Rekisteröintejä

46 237

46 546

45 704

46 400

46 000

Toimihenkilöiden tehdyt
henkilötyövuodet Kennelliiton
toimistossa

39

37

39

40

42

5.2 Kennelliiton taloudelliset tavoitteet
Rotukoirien vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat pysyneet melko vakaina. Vuoden 2020 talousarvio perustuu olettamalle, että rekisteröintimäärä ylittää 2018 toteutuman, mutta jää jonkin verran vuoden 2019 budjettia alhaisemmaksi.
Vuosittaiset vaihtelut ovat olleet pieniä, tilanteen oletetaan olevan sama myös ensi vuonna.
Rekisteröintimaksutuottoon vaikuttaa merkittävästi Omakoira-järjestelmän kautta tehtäville rekisteröinneille myönnettävä 5 euron alennus. Rekisteröintimaksutuottojen arvioidaan kasvavan hieman vuoteen 2018 verrattuna muun
maussa monirotuisten koirien rekisteröintimäärien kasvun myötä. Nämä todistustuotot esitetään rekisteröintimaksutuotoissa, mutta eivät näy yllä esitetyssä rekisteröintimäärässä.
Kennelliiton jäsenmäärä on kuluvana vuonna kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2020 jäsenmäärän
arvioidaan vastaavasti yltävän kuluvan vuoden tasolle ja ylittävän edellisen vuoden jäsenmäärän.
Varsinaisen jäsenmaksun suuruus on 40 euroa. Jäsenmaksuihin ei ole budjetoitu korotuksia kevätvaltuuston päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksutuottojen arvioidaan kasvavan jäsenmäärän kasvua vastaavasti ensi vuonna.
Terveystutkimuksista saadut tuotot ovat kasvaneet viime vuosien aikana tutkimusmäärien kasvun takia. Vuoden 2020
tuottojen arvioidaan ylittävän edellisten vuosien budjetoidut tuotot ja saavuttavan lähes edellisen vuoden toteutuman.
Keskimääräinen henkilömäärä Kennelliiton toimistossa on ensi vuonna 42, ja ylittää edellisen tilikauden henkilömäärän kolmella, määräaikaisia projekteja varten palkatulla henkilöllä. Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan henkilömäärän kasvua vastaavasti.
Kennelliiton järjestelmäkehitystä tehdään alihankintana konserniyhtiö Prettybit Projects Oy:ltä. Kustannukset kirjataan
Kennelliiton kirjanpidossa konserniostoina, ja PrettyBit Projects Oy:ssä konsernimyyntinä.
Vuoden 2020 tuloslaskelmassa esitettävät ICT-laite- ja ohjelmistokulut laskevat edelliseen tilikauteen verattuna. Prettybit Projects Oy:n toteuttama jäsenrekisterin kehitystyö tullaan kirjaamaan kirjanpidon säännösten mukaisesti taseen
keskeneräisiin hankintoihin ja poistamaan vasta uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen vuosittaisina poistoina.
Kennelliiton laitehallintasopimukset on siirretty Prettybit Projects Oy:n hallinnoitavaksi ja konserniostot tililtä aikaisemman laitteiden ylläpitotilin sijaan edelleen veloitettavaksi.
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Järjestelmien muuttuneesta kirjauskäytännöstä sekä vertailuvuoden kiinteisiin kustannuksiin sisältyvästä kertaluonteisesta, Kennelsäätiön perustamiseen liittyvästä erästä johtuen Kennelliiton kiinteät kustannukset kokonaisuudessaan
tulevat alittamaan vuoden 2018 toteutuneet kustannukset.
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