TOIMINTASUUNNITELMA
2021
Esitys Kennelliiton hallituksen iltakouluun 10.9.2020

1

Sisällys
1 JOHDANTO
1.1 SUOMEN KENNELLIITTO
1.2 KENNELLIITON ARVOT
1.3 KENNELLIITON VISIO
1.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
2 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET STRATEGISET TEHTÄVÄT
2.1. SUOMEN KENNELLIITON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
2.2. KENNELLIITON STRATEGIA JA KESKEISET STRATEGISET TEHTÄVÄT VUONNA 2021
3 ORGANISAATIO JA PERUSTEHTÄVÄT VUONNA 2021
3.1 ORGANISAATIO
3.2 YLEISKOKOUS, VALTUUSTO JA HALLITUS
3.3. YHTEISÖJÄSENET
3.4 HALLITUKSEN ALAISET TOIMIKUNNAT
3.5 HALLITUKSEN ALAISET TYÖRYHMÄT
3.6 HALLITUKSEN VALTUUTTAMAT KENNELPIIRIEN YHTEYSHENKILÖT
3.7 YHTEISTYÖELIMET
3.8 EETTINEN LAUTAKUNTA
3.9 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
3.10 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
3.11 KENNELLIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ
3.12 TYTÄRYHTIÖT
3.13 SUOMEN KENNELSÄÄTIÖ
3.14 RAHASTOT
3.15 YHTEISTYÖSOPIMUKSET
4 ERITYISTEHTÄVÄT
4.1. VALMISTAUTUMINEN KOIRIEN LAKISÄÄTEISEEN REKISTERÖINTIIN JA TUNNISTUSMERKINTÄÄN
4.2. KENNELLIITON KEHITTÄMISPROJEKTIT
5 BUDJETTITAVOITTEET
5.1 KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA
5.2 KENNELLIITON TALOUDELLISET TAVOITTEET

3
3
3
3
3
8
8
8
11
11
11
12
12
18
21
22
23
24
24
25
27
28
29
29
30
30
30
31
31
31

2

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, vuonna 2018 tarkistetun
arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Tilastokeskus on julkistamassa tänä vuonna uudet arviot. 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 2019 rekisteröitiin 45 111 koiraa, noin 600
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koirien rekisteröintimäärät ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien, jolloin rekisteröitiin 51 339 koiraa. Koirien kokonaismäärä ei kuitenkaan ole laskussa.
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Haasteena on, että rekisteröidyn rotukoiran omistaminen ei ole koiraa hankkiville enää välttämättä tärkein kriteeri.
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 2019 lopussa lähes 170 rodulla oli JTO ja 141 rotua kuului PEVISAan. Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kertyi vuoden aikana yli 83 600 terveyteen liittyvää tietoa. Määrä kasvoi yli 5000:lla. Järjestelmässä on
yhteensä 360 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 sekä 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 2019
enää 517.
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. Koiria voi päätyä sellaisten
ihmisten omistukseen, joiden elämäntilanteeseen tai kykyihin ei koira ongelmattomasti sovellu. Tällöin koira ei pääse
toteuttamaan lajille tyypillisiä tarpeitaan.
Tilastot osoittavat, että koiran kanssa harrastetaan paljon, ja harvinaisempiinkin lajeihin riittää osallistujia.
Kennelliiton alaisissa kokeissa, kilpailuissa ja koiranäyttelyissä oli vuonna 2019 yli 360 000 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 noin 1800 ja lukukoiria yli 200. Lukukoiratoiminnan suosio kasvaa voimakkaasti. Kaverikoiratoiminta tavoitti vuonna 2019 yli1 13 000 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, ja vuonna 2019
jopa kasvanut hieman. 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. Sitoutumista vapaaehtoistoimintaan voidaan vahvistaa tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja esimerkiksi mahdollisuuksia lukea kokemusta
vapaaehtoistoiminnasta hyväksi osana opintoja.
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 keväällä 2019 Taloustutkimuksella teettämä jäsensegmentointitutkimus osoittaa, että liiton jäsenyyttä
pitää tärkeänä 76 % vastaajista, kun vastaava luku kevään 2018 jäsentutkimuksessa oli 71 %. jäsenten tyytyväisyys
Kennelliittoon on hieman kasvanut. Jäsentutkimuksessa 2018 vastaajat antoivat Kennelliitolle keskiarvoksi 7,25, kun
vastaava luku jäsensegmentointitutkimuksessa oli 7,86. Jäsensegmentointitutkimukseen vastasi 4195 henkilöä.
Jäsensegmentointi nostaa esille viisi eri jäsentyyppiä: innokkaat oppijat (noin 19 % vastaajista), leppoisat kotikoiranomistajat (20 %), uutterat työkoiraihmiset (24 %), jäsenpalveluiden hevijuuserit (23 %) ja passivoituneet luopuvat (15
%). Jäsensegmentointi auttaa suuntaamaan paremmin palveluita eri kohderyhmille ja myös kehittämään uusia palveluita eri ryhmien tarpeisiin.
Moniarvoisessa yhteiskunnassa yksi tulevaisuuden haaste voi olla erilaisten näkökulmien vastakkainasettelut jäsenistön sisällä esimerkiksi koiran jalostukseen ja eri harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Jotta suuria vastakkaisetteluita ei
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syntyisi, on Kennelliitolla oltava vahva arvopohja, johon kaikki voivat sitoutua. Tämä edellyttää arvojen ja toiminnan
tavoitteiden avaamista laajalti jäsenkunnalle sekä jatkuvaa vuoropuhelua jäsenistön ja Kennelliiton eri toimijoiden
kesken.
Kennelliittoon kuulumattomia koiranomistajia ei pidä unohtaa
Kennelliitto teetti syksyllä 2019 Taloustutkimuksella paneelitutkimuksen Kennelliittoon kuulumattomista koiranomistajista selvittääkseen, mitä he ajattelevat Kennelliitosta, ja mikä saisi heidät mahdollisesti liittymään liittoon. Tutkimuksessa nousi selkeästi esille se, että Kennelliittoon kuulumattomat eivät ole kovin tietoisia siitä, mitä Kennelliitto
tekee, ja ketkä liittoon voivat liittyä. Erityisesti monirotuisten ja rescuekoirien omistajat kokevat olevansa kaukana
Kennelliitosta. Kennelliiton palvelut kiinnostavat ennen kaikkea ensimmäistä koiraansa hankkivan rotukoiran omistajaa.
Jos Kennelliitto haluaa tavoittaa ja mahdollisesti myös saada jäsenikseen liittoon kuulumattomia koiranomistajia, on
tärkeää tarjota koiranpitoon ja liiton palveluiden liittyvää tietoa etenkin niillä kanavilla, joita tavalliset koiranomistajat
ja koiraa harkitsevat ihmiset käyttävät. Tutkimuksessa kävi ilmi, että moni siihen osallistuneista arveli Kennelliiton
jäsenmaksun paljon korkeammaksi kuin se on suhteessa siihen, mitä kaikkea jäsenmaksulla saa. Kennelliittoon kuulumattomissa koiranomistajissa on suuri potentiaali, joka kannattaa ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.
Koronapandemia muutti maailmaa ja vaikuttaa myös koiraharrastukseen
Vuoden 2020 koronapandemia vaikutti koko maailmaan rajoittaen yhteiskuntien toimintaa ja ihmisten liikkumista yli
valtioiden rajojen. Se asetti myös tapahtumien järjestäjät aivan uusien haasteiden eteen. Koska jatkossakin on mahdollista, että tarttuvat taudit voivat levitä maailmalla hyvinkin nopeasti aiheuttaen vakavia terveysuhkia, on kaikkien
organisaatioiden varauduttava siihen, että toimintaa joudutaan hyvinkin nopeasti suunnittelemaan uusiksi, eikä toiminnan jatkuvuudesta samankaltaisena tulevaisuudessa ole varmaa tietoa.
Kennelliiton tulee varautua tulevaisuuteen tehostamalla koko organisaationsa toimivalmiutta ja joustavuutta ennakoimattomissa tilanteissa, jotta toimintakyky säilytetään.
Erilaiset tapahtumat ovat tärkeä osa koiraharrastustoimintaa. Kennelliiton tulee jatkossa voida tarjota jäsenistölleen ja
suurelle yleisölle vaihtoehtoisia tapahtumamuotoja muun muassa sähköisiä palvelujaan parantamalla.
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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 ja keskeiset strategiset tehtävät vuonna 2021
Vuoden 2021 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 2021 toiminnassa painotetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamista:
a) Onnellinen koira
b) Tiedon ja osaamisen kasvu
c) Laadukkaat koulutuspalvelut
Vuoden 2021 yllä olevia strategisia painopistealueita tukevat keskeiset toimenpiteet ovat:
a) Opastetaan ja koulutetaan koiraharrastajia luomaan koiralleen hyvät ja turvalliset olosuhteet olla ja elää laadukasta koiranelämää.
b) Tavoitetaan nykyiset ja uudet koiraharrastajat monipuolistuvan harrastuksen pariin parantuneen ja nopeutuvan koulutustarjonnan avulla.
c) Kehitetään nykyaikaisilla koulutusvälineillä ja -kanavilla toteutettuja kohdennettuja koulutuspalveluita, joilla
Suomen Kennelliitto lisää jäsentyytyväisyyttä ja koko kennelyhteisön osaamista.
Kennelliiton vuoden 2021 teemana on koulutus.
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2.2.1

Onnellinen koira – keskeiset toimenpiteet

Strategiset tavoitteet:
• Opastetaan ja koulutetaan koiraharrastajia luomaan koiralleen hyvät ja turvalliset olosuhteet olla ja elää
laadukasta koiranelämää.
Kennelliitto jatkaa valistustyötään koiran hankintaa harkitseville, ensimmäisen koiransa hankkineille ja myös kokeneemmille koiraharrastajille. Työtä tehdään Kennelliiton omilla viestintäkanavilla ja tapahtumissa, kuten Koiranpäivän
tapahtumissa eri puolilla Suomea, Koiramessuilla ja KoiraExpossa. Kennelliiton toimijat ovat myös mukana erilaisissa
muiden järjestämissä tapahtumissa.
Kennelliiton eri alueelliset toimijat, kuten kennelneuvojat, nuorisokoordinaattorit ja kaveri- ja lukukoiravastaavat ja
koiranohjaajat edistävät hyvään koiranpitoa ja koiran hyvää arkea tukevaa tietämystä toiminnassaan.
Mikäli koronavirustilanne rajoittaa toimintavuoden aikana tapahtumien järjestämistä, pyritään suurta yleisöä ja koiraharrastajia tavoittamaan verkkopalveluiden, erilaisten vuorovaikutteisten verkkotapahtumien, verkkokoulutusten ja
sosiaalisen median kautta. Tärkeä viestintäkanava on myös Koiramme-lehti.
Kennelliitto jatkaa kevään ja kesän aikana koiran hankintaa suunnitteleville suunnattua Terkkuja pentulaatikosta kampanjaa yhteistyössä jäsenyhdistystensä ja koirankasvattajien kanssa.
Kennelliitto julkaisee keväällä uusille koiranomistajille tarkoitetun Meille tulee koira -verkkokurssin edistämään hyvää
koiranpitoa ja koirien hyvinvointia.
Kennelliitto tuottaa eläinlääkäriasemille jaettavaa, koirien luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvää materiaalia.

2.2.2 Tiedon ja osaamisen kasvu – keskeiset toimenpiteet
Strategiset tavoitteet:
• Tavoitetaan nykyiset ja uudet koiraharrastajat monipuolistuvan harrastuksen pariin parantuneen ja nopeutuvan koulutustarjonnan avulla.
Kasvattajien koulutusohjelma ja koirien terveydenhuolto-ohjelma käynnistyy verkossa. Lisäksi kasvattajille järjestetään
kahdesta neljään koulutustilaisuutta. Kasvattajille tuotetaan koulutuspaketti koirien käyttäytymisestä ja koulutuksesta.
Nuorille suunnattua koulutusta järjestetään verkossa muun muassa sosiaalisen median kanavien kautta.
Kennelliitto tuottaa koiran hankintaa harkitseville podcast-sarjan eri koiraroturyhmistä.

2.2.3 Laadukkaat koulutuspalvelut – keskeiset toimenpiteet
Strategiset tavoitteet:
• Kehitetään nykyaikaisilla koulutusvälineillä ja -kanavilla toteutettuja kohdennettuja koulutuspalveluita,
joilla Suomen Kennelliitto lisää jäsentyytyväisyyttä ja koko kennelyhteisön osaamista.
Kennelliiton keskeisille aktiivisille toimijoille laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Kennelliiton toimiston henkilöstöä, hallitusta ja luottamushenkilöitä perehdytetään verkkokoulutuksiin. Aluekouluttajille järjestetään pedagogista
kouluttajakoulutusta ja perehdytystä verkkokoulutukseen.
Jäsenyhdistyksille kehitetään vuorovaikutteista verkkoviestintää ja koulutusta. KoiraExpoon osallistujille tarjotaan
kouluttajakoulutusta ja perehdytystä sähköisiin koulutusjärjestelmiin.
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Omakoira-palvelun käyttöä kurssien järjestämisessä ja niistä saatavien pätevyyksien kirjaamisessa edistetään. Kennelliiton koulutuskalenteria ja kursseille ilmoittautumista tapahtumakalenterin kautta kehitetään.
Kokeiden ja kilpailuiden anomis- ja hyväksymisprosesseja sekä tulostallennusta Kennelliiton tietokantoihin kehitetään
ja kennelpiirien toimijoita koulutetaan työskentelyyn verkossa.
Ylituomareille ja koetoimitsijoille järjestetään verkkokoulutusta erityisesti Omakoira-palvelun käytöstä. Ylituomarin
peruskurssin ja Koetoimitsijan kursseja rakennetaan Kennelliiton verkko-oppimisalustalle.
Ulkomuototuomarien, näyttelyohjaajien, kehätoimitsijoiden ja näyttelyjärjestäjien perus- ja jatkokoulutusta edistetään tuottamalla sähköistä koulutusmateriaalia ja lisäämällä etäopetusta.
Uusille kennelneuvojille rakennetaan koulutusmateriaalia Kennelliiton verkko-oppimisalustalle. Jalostusneuvojien
peruskoulutuksen esityksistä osa tallennetaan sähköiseen muotoon hyödynnettäväksi Kennelliiton verkkooppimisalustalla. Jalostustarkastajien ja vastaavien toimijoiden koulutus toteutetaan verkko-oppimisalustalla.
Kennelliiton ja jäsenyhdistysten eri vapaaehtoistehtävissä toimiville kehitetään vapaayhteistyöskentelyn todistus.
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3 ORGANISAATIO JA PERUSTEHTÄVÄT VUONNA 2021
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 30.5. ja syyskokoukseen 28.11. Valtuustoseminaarit järjestetään 29.5. ja 27.11.
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 15.–16.1.

3.3. Yhteisöjäsenet
Kennelliitolla on kaikkiaan 2061 jäsenyhdistystä (tiedot elokuu 2020).
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, rotuyhdistykset ja valtakunnalliset rotukerhot
Rotujärjestöt johtavat eri rotujen jalostusta ja rotua harrastavat yhdistykset edistävät eri rotujen jalostusta. Näiden
lisäksi toimii myös valtakunnallisia rotuyhdistyksiä. Vuonna 2020 toimi 95 rotujärjestöä, 43 rotuyhdistystä (entinen
rotua harrastava yhdistys) ja 46 rotukerhoa (entinen rotuyhdistys). Rotujärjestöt ovat suoraan Kennelliiton alaisia.
Niillä on edustus Kennelliiton valtuustossa. Rotuyhdistykset ja valtakunnalliset rotukerhot ovat kennelpiirien ja rotujärjestöjen jäseniä.
Harrastusyhdistykset
Harrastusyhdistykset (entiset kennelyhdistykset ja muut koiraharrastusyhdistykset) harjoittavat paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa tai metsästystä. Vuonna 2020 toimi kaikkiaan 1876 harrastusyhdistystä. Ne ovat kennelpiirien jäseniä.
Lajiliitto
Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava valtakunnallinen yhdistys.
Kennelliiton alaisuudessa toimi yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.

3.4 Hallituksen alaiset toimikunnat
Vuoden 2021 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, rotujen elinvoimaisuutta ja riittävää monimuotoisuutta. Toimikunnan toimialaa ovat myös koirien rekisteröinti ja rotukohtaiset erityisehdot. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana noin kymmeneen kokoukseen,
joista osa toteutetaan sähköisinä etäkokouksina.
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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 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 avustaa tarvittaessa rotujärjestöjä risteytysprojektien suunnittelussa.
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.
Vuoden 2020 teemavuoden toteuttaminen suunnitellusti ei ollut mahdollista koronaviruspandemian keskeyttäessä
koiraharrastustoiminnan kokonaan. Vuoden 2020 teemaa ulotetaankin toimintaan myös tulevina vuosina, koska koirien käyttäytyminen ja luonne on yksi keskeisiä sisältöjä myös jalostuksen ohjauksessa.
Toimikunta jatkaa koirien käyttäytymiseen ja koulutukseen liittyvien teemojen painottamista ja laatii asiasta sähköistä
koulutusmateriaalia yhteistyössä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa. Kasvattajille valmistellaan koulutuspakettia yhteistyössä kasvattajatoimikunnan kanssa.
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 teemavuoden puitteissa Kennelliiton sähköisen oppimisalusta Digitassun hyödyntämisen. Koska koronatilanteen kehittymisestä ei ole varmuutta, varaudutaan siihen, että
koulutuksia joudutaan järjestämään sähköisinä. Muun muassa seuraavat koulutukset järjestetään:
- Jalostusneuvojien peruskoulutus, jossa osa esityksistä tallennetaan sähköiseen muotoon hyödynnettäväksi Kennelliiton oppimisalustalla.
- Kaksipäiväinen käyttäytymisen jalostustarkastajien ja vastaavien toimitsijoiden koulutus. Tavoitteena on, että peruskoulutuksen ohjeita koskeva osio toteutetaan verkko-oppimisalustalla.
- Syksyllä järjestetään käyttäytymisaiheinen koulutuspäivä tai viikonloppu, johon voi osallistua myös verkkovälitteisesti.
Kennelliitollaon osasto Eläinlääkäripäivillä 2021. 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 kahdeksan työryhmää. Työryhmien jäsenet osallistuvat tarvittaessa alansa tapahtumiin ja kokouksiin.
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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 Kennelliiton 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 saa tiedoksi Kennelliitolle saapuneet ilmoitukset koirien vihaisesta käyttäytymisestä ja antaa koirien omistajille ohjausta.
Vuoden 2020 teemana oli koiran käyttäytyminen, mutta suunnitellun ohjelman toteutus keskeytyi pahasti koronavirustilanteen vuoksi. Pentujen kysyntä näyttää kuitenkin kasvavan, joten pennun hankinnasta ja sosiaalistamisesta on
syytä jakaa aktiivisesti tietoa. Työryhmä jatkaa vuoden 2020 tavoitteita osallistumalla Meille tulee koira-kurssin toteutukseen sekä markkinoimalla Kennelliiton digitaalista koulutusmateriaalia. Alkuvuodesta 2020 toteutuneen ja paljon
kiitosta saaneen koirien käyttäytymiseen paneutuneen syventävän jalostusneuvojakoulutuksen joitakin luentoja pyritään uusimaan yhteistyössä kennelpiirin kanssa esimerkiksi Kuopiossa tai Oulussa.
Työryhmä kartoittaa koiran käyttäytymiseen ja sen kehittymiseen liittyviä seikkoja, ja selvittää millaista tukea Kennelliitto voi tarjota kasvattajille ja koiranomistajille. Yhteistyössä koe- ja kilpailutoimikunnan sekä kasvattajatoimikunnan
kanssa kartoitetaan Kennelliiton tiedotuksen ja koulutuksen kattavuutta koirien käyttäytymisen kaikkien osa-alueiden
osalta (arkielämä, yhteiskuntakelpoisuus jne.). Suunnitellaan ja toteutetaan näihin tarvittaessa materiaalia tai koulutusta. Tarvittaessa työryhmä esittää yhteistyötä myös esimerkiksi nuoriso-, sekä kaveri- ja lukukoiratyöryhmän kanssa.
Työryhmä kokoontuu noin kymmenen kertaa. Vuoden aikana valmistellaan Käyttäytymisen ja hyvinvoinnin toimikunnan perustamista.
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 kokoontuu noin neljä kertaa.
Kennelliiton röntgenlausujat osallistuvat kansainvälisiin lonkkaniveldysplasiaa koskeviin kokouksiin sekä Pohjoismaisen
Kennelunioni PKU:n röntgenpaneelin toimintaan. He 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
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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 keskeinen tehtävä on edistää eettisesti kestävää koirankasvatusta. Toimikunnan toiminnan
tarkoituksena on ennaltaehkäisevästi edesauttaa kasvattajia toimimaan Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Kennelneuvontatoiminta kuuluu toimikunnan alaisuuteen.
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 2021 toimikunta jatkaa kennelneuvontajärjestelmän kehittämistä ja pyrkii saamaan kattavasti kennelneuvojia
ympäri Suomen. Vuoden aikana työstetään Kennelliiton verkko-oppimisalustalle uusille kennelneuvojille tarkoitettua
materiaalia laadukkaan koulutusrungon takaamiseksi. Kennelneuvojille järjestetään keväällä koulutusviikonloppu sekä
marraskuussa toiminnanohjauspäivät alueellisten toimijoiden neuvottelupäivien yhteydessä.
Kasvattajatoimikunnan järjestämiä koulutustilaisuuksia sidotaan Kennelliiton teemavuoden ohjelman mukaisesti.
Kasvattajatoimikunta auttaa tarpeen mukaan koulutuksen teemavuoden työryhmää ohjelman suunnittelussa.
Toimikunta pyrkii järjestämään kahdesta neljään omaa kasvattajille suunnattua koulutustilaisuutta.
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 ja sen
kehittämistä jatketaan vuonna 2021.

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. Toimikunta valmistelee
kokeisiin ja kilpailuihin liittyviä sääntöjä ja sääntöihin liittyviä ohjeita yhdessä rotujärjestöjen, Suomen Vinttikoiraliiton,
Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Agilityliiton kanssa.
Toimikunnan keskeinen tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen erityisesti harrastuksessa mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla.
Vuonna 2021 toimikunta jatkaa Ylituomarin peruskurssin ja Koetoimitsijan peruskurssien valmistelua ja käyttöönottoa
sähköisen toteutuksen osalta.
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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. Yhteistyötä tiivistetään kennelpiirien ja rotujärjestöjen kanssa, ja toimikunta
tukee niitä tarvittaessa eri koulutustilaisuuksissa.
Kennelliiton koiratietojärjestelmän Koiranetin tapahtumia koskeva osio vaikuttaa kokeiden anomis- ja hyväksymisprosesseihin sekä tulosten tallentamiseen Kennelliiton koiratietokantoihin. Toimikunta osallistuu hankkeeseen liittyvän
koulutuksen järjestämiseen esimerkiksi kennelpiireissä sekä osaltaan tietokantojen sisällön suunnitteluun ja järjestelmän toiminnan ja käyttöominaisuuksien parantamiseen.
Toimikunta osallistuu nosework-kokeen käyttöönottoon sekä mahdollisuuksien mukaan Kennelliiton nuorisotoimikunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin, leireihin ja nuorille suunnattuihin kokeisiin ja kilpailuihin.
Koe- ja kilpailutoimikunta on mukana Suomen Riistakeskuksen, Suomen Metsästäjäliiton, Sisäasianministeriön Poliisiosaston ja Suomen Metsästysjäljestäjien kanssa Suurriistavirka-apu eli SRVA-toimikunnassa kehittämässä toimintaa.
Toimikunta päivittää ja kehittää koe- ja kilpailutoimintaan liittyvää materiaalia Kennelliiton verkkosivuilla. Yhdessä
Kennelliiton viestintäosaston tehdään työtä arvokilpailujen ja muiden toimikunnan toimintojen julkisen näkyvyyden
parantamiseksi.
Koe- ja kilpailutoimikunta toteuttaa Kennelliiton messuosaston Riihimäen Erämessuille vuoden 2021 aikana. Toimikunta osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan myös muihin tarpeelliseksi katsomiinsa tapahtumiin.
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. Metsästäjäliiton kanssa tehdään koulutusyhteistyötä. Vuonna 2021 jatketaan Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenyyttä ja osallistutaan Allianssin kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi osallistutaan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
Kennelpiirien nuorisokoordinaattoreiden asemaa tehdään tunnetuksi yhteistyössä kennelpiirien kanssa. Kesäleiritoimintaa ja junior handler toimintaa kehitetään nuorisotoimikunnan alaisten työryhmien muodossa. Aktivoidaan nuoria
liikkumaan ja harrastamaan myös kotikoirien kanssa suunnittelemalla nuorille sopivaa, ei-kilpailullista toimintaa. Lisätään nuoria kouluttavien kouluttajien kouluttamista.
Nuorisotoimikunta järjestää vuoden aikana kaksi omaa koulutustilaisuutta kennelpiirien nuorisokoordinaattoreille.
Toimikunta tukee nuorisokoordinaattoreita järjestämään nuorisotoimikunnan toimiohjeen mukaisia koulutuksia ja
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 kaksi omaa koulutustilaisuutta kennelpiirien nuorisokoordinaattoreille, yhden koulutusviikonlopun leiriohjaajille sekä yhden koulutustilaisuuden nuoria kouluttaville kouluttajille ja junior handler kouluttajille. Myös nuorisotoimikunnan jäsenille järjestetään koulutusta tieto- ja taitotason syventämiseksi.
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Toimikunta järjestää kaksi viikonlopun mittaista tottelevaikuuskoulutuksen valmennusleiriä ja rally-tokon valmennusleiriä, yhdestä kahteen viikonlopun mittaista junior handler -koulutusviikonloppua, yhden junior handler koulutustilaisuuden, yhdestä kahteen koulutustilaisuutta kaikille junior handler -tuomarin tehtävistä kiinnostuneille
sekä yhden koulutustilaisuuden junior handler -maajoukkue-edustajille.
Toimikunta järjestää myös Kennelliiton nuorten kesäleirin 30. kerran. Metsästäjäliiton yhteistyön puitteissa järjestetään nuorten Metso-leirin koiranpäivän muodossa.
Nuorisotoimikunta osallistuu nuorten tottelevaisuuden SM-kilpailuiden ja 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. Finaalissa menestyneitä junior handlereita lähetetään
edustamaan Suomea arvokilpailuihin Cruft’sin junior handler -finaaliin sekä Euroopan Voittaja – ja Maailman Voittaja näyttelyihin.
Toimikunta järjestää keväällä suuren kansainvälisen näyttelyn yhteydessä Pohjoismaiden mestaruuskilpailun junior
handler -karsintakilpailun, jossa valitaan Suomen edustusjoukkue.
Nuorisotoiminta esittäytyy nuoriso- ja koira-alan messuilla, näyttelyissä ja muissa tapahtumissa. Kennelliiton nuorten
verkkosivuilla ja Instagram-tilillä sekä Koiramme-lehdessä tiedotetaan nuorisotoimikunnan ja kennelpiirien nuorisotapahtumista. Nuorisotoiminnan viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään myös Kennelliiton sosiaalisen median
kanavia.
Toimikunta osallistuu kansainvälisen kennelunioni FCI:n FCI Youth -toimintaan ja Pohjoismaisen Kennelunioni PKU:n
junior handler -työryhmän toimintaan.

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 kokoontuu vuoden aikana vähintään kuuteen kokoukseen. Tarpeen vaatiessa pidetään suunnittelukokouksia sekä puhelin- tai sähköpostineuvotteluita ja verkkokokouksia. Toimikunta kutsuu asiantuntijoita suunnittelemaan
ja toteuttamaan toimintavuoden koulutustapahtumia.
Toimikunta edistää ulkomuototuomarien, näyttelyohjaajien, kehätoimitsijoiden ja näyttelyjärjestäjien perus- ja jatkokoulutuksen kehittämistä. Sähköisen koulutusmateriaalin valmistamista ja etäopetusta lisätään.
Seuraava ulkomuototuomareiden peruskurssi järjestetään vuonna 2022. Koulutus- ja pätevöimisohjeen mukaiset
alkeiskurssit järjestetään yhteistyössä kennelpiirien aluekouluttajien kanssa syksyllä 2021.
Kennelpiirien näyttelyohjaajien neuvottelupäivät järjestetään alueellisten toimijoiden neuvottelupäivien yhteydessä
syksyllä. Ohjelman suunnittelee toimikunnan alaisuudessa työskentelevä näyttelyohjaajista koostuva työryhmä.
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja osallistuu FCI:n Show and Judges Commisionin kokouksiin.
Toimikunnan alaiset työryhmät
Rotumääritelmätyöryhmän tehtävänä on kääntää Suomessa rekisteröityjen rotujen rotumääritelmät suomeksi, ehdottaa uusille roduille rotujärjestö ja esittää rodun Suomessa käytettävä nimi.
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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. Vuoden 2021 aikana panostetaan erityisesti uuden strategiakauden jalkauttamiseen ja strategian mukaisen toiminnan suunnitteluun kennelpiireissä ja jäsenyhdistyksissä.
Toimikunta kartoittaa ja suunnittelee jäsenyhdistyksille kehitysehdotukset virtuaalisiin kokousratkaisuihin ja sähköiseen dokumenttien hallintaan siirtymisestä. Ratkaisuilla haetaan yhdistyksille taloudellisten säästöjen lisäksi ajankäytön hallintaa.
Toimikunta panostaa koronavirukseen liittyvien ilmiöiden havainnointiin sekä näiden ilmiöiden vaikuttavuuteen koiraharrastustoiminnassa sekä erityisesti Kennelliiton sisäisessä ja sidosryhmäyhteistyön toiminnassa.
Tulevaisuustoimikunta koordinoi Kennelliiton tutkimusstrategian suunnittelua. Tutkimusstrategialla yhtenäistetään
Kennelliiton hallinnoimia tutkimusprojekteja palvelemaan strategista suunnittelua ja sen painopistealueita. Toimikunta teettää tarvittaessa Kennelliiton strategiaa tukevia tutkimuksia. Tavoitteena on tukea Kennelliiton toiminnan ja
palveluiden kehittämistä ja toimintaa yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa Kennelliiton toiminnansuunnittelupäivät 15.–16.1. ja Agria KoiraExpon Vantaalla
6.–7.2., jonne kutsutaan kennelpiirien, rotujärjestöjen ja muiden jäsenyhdistysten edustajat. Tapahtuma on avoin
kaikille Kennelliiton jäsenille. Tilaisuuteen odotetaan päivittäin noin 350 osallistujaa. Ajankohtaisten asioiden ja järjestötoimintaan liittyvien asioiden lisäksi ohjelmassa nostetaan esille Kennelliiton teemavuotta ja strategiaan liittyviä
painotuksia.
Tulevaisuustoimikunta suunnittelee ja toteuttaa myös valtuustoseminaarit keväällä 29.5. ja syksyllä 27.11. 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 17.-19.12. järjestetään sunnuntaina 19.12. kansainvälinen Voittaja 2021 koiranäyttely ja lauantaina 18.12. Pohjoismaiden Voittaja -näyttely. Perjantaina 18.12. järjestetään pohjoismainen
Helsinki Winner 2021 -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, Geenivaratyöryhmä, Kaverikoiratyöryhmä, Kennelpiirien neuvotteluryhmä, Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet-työryhmä, Koiranet-työryhmä, Maailman Voittaja -näyttelyn anomuksen suunnitteluryhmä sekä Metsästyskoiratyöryhmä.
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3.5.1 Antidopingtyöryhmä
Antidopingtyöryhmä seuraa ja kehittää antidopingvalvontaa ja sen toteutumista, 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 2021 vähintään neljä kertaa. Tavoitteena on osallistua Eläinlääkäripäiville vuorovaikutuksen ja yhteystyön tiivistämiseksi eläinlääkäreiden kanssa. Työryhmän jäsenet osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan myös Kennelliiton järjestämille toiminnansuunnittelupäiville 2021. Vähintään yksi työryhmän jäsen osallistuu Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) kokouksiin.
Dopingtestejä on tarkoitus ottaa vähintään saman verran kuin vuonna 2020. 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 Geenivaratyöryhmä
Suomen kansallista eläingeenivaraohjelmaa toteutetaan Luonnonvarakeskuksen koordinoimana maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Kennelliiton geenivaratyöryhmä huolehtii koirien geenivaraohjelman toteutumisesta.
Geenivaraohjelmassa mukana olevat rodut ovat suomenpystykorva, suomenajokoira, karjalankarhukoira, lapinporokoira, suomenlapinkoira sekä pohjanpystykorvan suomalainen kanta.
Työryhmään kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoina rotujärjestöjen edustajia, asiantuntijaeläinlääkäreitä sekä muita
sidosryhmien edustajia.

3.5.3 Kaverikoiratyöryhmä
Kaverikoiratyöryhmä koordinoi yhdessä Kennelliiton toimiston kanssa Kennelliiton valtakunnallista kaverikoira- ja
lukukoiratoimintaa. Työryhmä valmistelee asiantuntijaelimenä kaveri- ja lukukoiratoimintaan liittyviä asioita Kennelliiton hallituksen päätettäväksi. Työryhmä kokoontuu vuoden aikana seitsemästä kymmeneen kertaa.
Kaverikoiratoimintaa on Ahvenanmaata lukuunottamatta kaikissa kennelpiirissä. Vuonna 2018 käynnistynyt lukukoiratoiminta on kasvanut eri puolilla maata. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, vammaisten ja vanhusten luona esimerkiksi palveluasumisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja
päiväkeskuksissa. Kaverikoirat osallistuvat myös yleisötapahtumiin ja tavoittavat suuria yleisömääriä, tuoden näin
vaikuttavuutta ja Kennelliiton näkyvyyttä eri puolille Suomea. Lukukoiratoiminta keskittyy pääasiassa kirjastoihin,
kouluihin ja päiväkoteihin.
Kaverikoiraryhmiä on tällä hetkellä 64 (tilanne syyskuussa 2020). Uusille paikkakunnille perustetaan vuosittain kaverikoiraryhmiä. Aktiivisesti toimivia kaveri- ja lukukoiraohjaajia on noin 1 450. Kaverikoiria lähes 1 500 ja lukukoiria noin
290.
Kaverikoiratyöryhmä jatkaa toiminnan kehittämistä yhteistyössä kennelpiireihin nimettyjen kaverikoiravastaavien sekä
lukukoirayhteyshenkilpiden kanssa. Yhteistyöstä kennelpiirien kanssa syvennetään. Toiminnan kehittämiseksi ja sen
laadun seuraamiseksi työryhmä kokoaa tilastotietoa kaverikoira- ja lukukoiratoiminnasta.
Työryhmä järjestää kaverikoiravastaaville yhdestä kahteen koulutusviikonloppua ja kouluttaa myös lukukoirayhteyshenkilöt tehtäviinsä. Työryhmä järjestää Kaverikoira- ja Lukukoiraseminaarit toiminnassa mukana oleville. Työryhmä
toimii tarvittaessa kennelpiirien kaverikoiravastaavienja lukukoirayhteyshenkilöiden apuna kaverikoira- ja lukukoirakurssien järjestämisessä, soveltuvuuden arviointitilaisuuksissa ja kaverikoirien palkitsemistilaisuuksissa.
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Kaverikoiratyöryhmä järjestää tarvittaessa yhdestä neljään kaverikoira- tai lukukoirakurssia eri puolilla Suomea. Uusia
kaveri- ja lukukoiraohjaajia koulutetaan Kennelliiton ja kennelpiirien kaverikoiravastaavien ja lukukoirayhteyshenkilöiden järjestämillä kursseilla.
Työryhmä päivittää säännöllisesti Kennelliiton nettisivujen kaverikoira- ja lukukoiraosiota sekä esitteitä ja materiaaleja. 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 Kids & Pets -lapsi- ja lemmikkimessuille Jyväskylässä sekä Koiramessuille 17.-19.12. Helsingissä. Kaverikoiratyöryhmä osallistuu tarvittaessa Kennelliiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
Kennelliiton kaverikoira- ja lukukoiratoiminta kuuluvat Kennelliiton hyötykoiratoimintaan. Kaverikoiratyöryhmä osallistuu AAII:n (Animal Assessed Intervention International) vuosittaisiin seminaareihin, kun tapahtumapaikka on Euroopassa. Työryhmä osallistuu tarvittaessa myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.

3.5.4 Kennelpiirien neuvotteluryhmä
Kennelpiirien neuvotteluryhmä kehittää kennelpiirien yhteistyötä. Työryhmässä on edustus kaikista neljästä lohkosta.
Työryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa vuodessa.
Työryhmä järjestää kennelpiirien vuosittaiset neuvottelupäivät.

3.5.5 Koiranet-ohjausryhmä
Koiranet-työryhmä koordinoi ja kehittää Kennelliiton tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita.
Omakoira-palvelu tarjoaa laajasti jäsenille, koiranomistajille ja kasvattajille suunnattuja palveluita. Palvelua kehitetään
edelleen lisäämällä siihen uusia ominaisuuksia. Samoin kehitetään Omakoira-mobiilisovellusta.
Tietojärjestelmien kehittämisessä pääpaino on Kennelliiton jäsentietojärjestelmän uudistamisessa. Jäsentietojärjestelmä uudistetaan, jotta jäsenille suunnattuja palveluita voidaan parantaa, ja järjestelmään voidaan kehittää uusia
toimintoja. Kaikessa jäsentietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tietosuojakulttuuria.
Suomeen tullaan perustamaan uusi virallinen koira- ja kissarekisteri, mutta ensi vaiheessa vain koirien osalta. Rekisterin edellyttämä lainsäädäntötyö tullaan käynnistämään tämän vuoden aikana. Kennelliitto valmistautuu tekemään
tarjouksen sekä tietojärjestelmästä että rekisterin edellyttämästä tietokannasta.

3.5.6 Koiran vihaisen käyttäytymisen työryhmä
Työryhmä käsittelee Kennelliitolle tehnyt ilmoitukset vihaisista koirista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä, ja valmistelee esitykset kilpailukielloista hallituksen päätettäväksi.

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

3.5.8 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.
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3.5.9 Teemavuoden 2021 ohjausryhmä
Työryhmä vastaa Kennelliiton koulutuksen teemavuoden valmistelusta ja toteutuksesta. Tavoitteena on, että Kennelliiton järjestämää koulutusta ja sähköisiä koulutuspalveluita sekä eri toimijoiden koulutusosaamista kehitetään vuoden
aikana.

3.6 Hallituksen valtuuttamat kennelpiirien yhteyshenkilöt
3.6.1 Aluekouluttajat
Kennelpiireissä on yhteensä 23 Kennelliiton nimeämää ja kouluttamaa aluekouluttajaa (tilanne syyskuussa 2020).
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 2021 aluekouluttajat jatkavat koulutuksen kehittämistä
Kennelliiton verkko-oppimisympäristössä.
Kennelliitto järjestää huhtikuussa vuosittaisen aluekouluttajien koulutus- ja neuvottelutilaisuuden. Lisäksi aluekouluttajat osallistuvat Kennelliiton alueellisten toimijoiden neuvottelupäiville sekä mahdollisuuksien mukaan jalostustieteellisen toimikunnan järjestämälle jalostusneuvojien jatkokurssille.

3.6.2 Kennelneuvojat
Kennelpiireissä toimii yhteensä 45 kennelneuvojaa (tilanne syyskuussa 2020). Heitä on kaikissa kennelpiireissä. Kennelneuvoja toimii Kennelliiton alaisuudessa, oman kennelpiirinsä alueella yhteistyössä kennelpiirien, aluekouluttajien
ja eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Kennelneuvojan tehtäviin kuuluu kennelneuvontakäyntien lisäksi kasvattajien ja
koiranomistajien neuvonta sekä opastus oikeaan koiranpitokulttuuriin. Lisäksi kennelneuvojien tehtäviin kuuluu virallisten DNA-näytteiden otto.
Vuonna 2021 kennelneuvontakäyntien määrää lisätään. Tarkoituksena on tuoda suurimmat ja aktiivisimmat kasvattajat kennelneuvonnan piiriin. Kennelneuvonnalla halutaan vastata myös kasvavaan koiranomistajien neuvonnan ja
opastuksen tarpeeseen.
Kennelpiiriyhteistyön 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 ja Koiramessuilla 17.-19.12.
Uusia kennelneuvojia haetaan jatkuvasti ensisijaisesti niihin kennelpiireihin, joissa on liian vähän kennelneuvojia kattavan toiminnan takaamiseksi. Uusille kennelneuvojille järjestetään koulutusviikonloppu. Kennelneuvojia kannustetaan ja autetaan ylläpitämään laaja-alaista koiratietämystä sekä osallistumaan muihin Kennelliiton järjestämiin koulutuksiin sekä tapahtumiin.
Vuonna 2021 jatketaan kennelneuvojien omaan kenneltoimintaan tutustumista. Samalla kartoitetaan kennelneuvojien
yhteistyötoiminnan taso kasvattajien ja eläinsuojelutoimijoiden kanssa. Kennelneuvojille järjestetään keväällä koulutusviikonloppu ja marraskuussa alueellisten toimijoiden neuvottelupäivät. Tarvittaessa kennelneuvojille järjestetään
jatkokoulutusta DNA-näytteiden ottoa varten ja koulutetaan uusia DNA-näytteenottajia.
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3.6.3 Kennelliiton kaverikoiravastaavat ja lukukoirayhteyshenkilöt
Kennelpiireissä on 18 kaverikoiravastaavaa (tilanne syyskuussa 2020) ja 8 lukukoirayhteyshenkilöä. He kouluttavat
Kenneliiton toimeksiannosta tai pyynnöstä kaverikoira- ja lukukoiraohjaajia ja tekevät kaveri- ja lukukoiratoiminnan
valistustyötä oman kennelpiirisä alueella.

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 syyskuussa 2020).
Nuorisokoordinaattori koordinoi koiraharrastukseen kuuluvaa nuorisotoimintaa oman kennelpiirinsä alueella, ja aktivoi alueen nuoria koiraharrastuksen pariin. Nuorisokoordinaattoreille järjestetään kaksi omaa koulutustilaisuutta.

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 syyskussa 2020).
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.

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. Ryhmään kutsutaan mukaan myös poliisin eläinrikostutkinnan asiantuntija. Kennelliitto tarjoaa työryhmän puheenjohtajaja 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 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 (avusta22

jakoirien 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 maaliskuussa 2021.
Hyötykoiratoimikunta osallistuu Koiramessut 2021 -tapahtumaan 17.–19.12. 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.

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 Eettinen lautakunta
Kennelliiton valtuusto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan eettisen lautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi jäsentä. Puheenjohtajalla ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla oikeustieteellinen loppututkinto. Kokouksissa
esittelijänä ja sihteerinä toimii Kennelliiton lakimies. Uusi eettinen lautakunta vuosille 2021-2023 valitaan syysvaltuustossa 22.11.
Eettinen lautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat asiat. Eettisen lautakunnan tarkoitus on ensisijaisesti ohjata
sääntöjen noudattamiseen ja sanktioida erityisesti eläinsuojelusäännösten rikkomisesta sekä toiminnasta, josta on
haittaa koiraharrastukselle ja sen maineelle yleisesti. Lautakunta kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.
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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.
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
Brnohon, Tsekkeihin. 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.
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Kennelliitolla on edustajat FCI:n Euroopan osaston kokouksessa Brnossa, Tsekeissä 4.10., Euroopan osaston yleiskokouksessa Budapestissa, Unkarissa 24.5. 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.
Palveluskoirien jälkikokeen Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Lahdessa 11.-15.5.
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.
Kennelliiton toimistoa työllistää päivittäisten perustöiden lisäksi erityisesti koluutuksen teemavuosi, Voittajanäyttelyiden 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 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 kasva25

tus- ja jalostustiimin vastuulla on myös kennelneuvonta, kuluttajavalistus sekä koirien hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Tarvittaessa apua saa myös Kennelliiton lakimieheltä.

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.

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
Kansainvälinen toiminta ja tapahtumat -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 17.-19.12. ja niihin liittyvät kansainvälinen Voittaja 2020 näyttely 19.12., Pohjoismaiden Voittaja -näyttely 18.12. sekä pohjoismainen NORD 2021 -näyttely 17.12., Agria KoiraExpo 6.-7.2. 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 Brnossa, Tsekeissä 4.10.. Osasto osallistuu myös Maailman
Voittaja 2025- tai 2026 -näyttelyn anomuksen esittelyyn erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa.

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.
Viestinnässä painottuu teemavuoden mukaisesti Kennelliiton koulutuksiin liittyvän tiedon jakaminen. Viestintäosasto
vastaa Koiranpäivän 24.4. suunnittelusta ja toteutuksesta.

26

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
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. Lehdestä on saatavilla MetsästysKOIRAMMEversio. Erikseen voi tilata version, joka siäsltää molemmat lehdet. Tavoitteena on tarjota kaikkia Kennelliiton jäsen- ja
harrastussektoreita palveleva, monipuolinen ja kiinnostava lehti. Lehden levikin odotetaan kasvavan vuonna 2021
(noin 145 000 kpl vuonna 2020). Koiramme-lehdellä on myös verkkosivut osoitteessa www.koiramme.fi.
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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
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.
Toiintavuonna 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. Showlink pyrkii maksamaan vuosittain osinkoa Kennelliitolle taloudellisen tilanteen niin salliessa. Myyntiartikkeleihin kuuluvat esimerkiksi palkinto- ja lahjatuotteet, tekstiilit sekä koiranäyttelytarvikkeet. Lisäksi Showlink Oy vastaa Kennelliiton puhelinneuvonnasta ja tuottaa
Kennelliiton tallennus- ja rekisteröintipalvelut.
Vuonna 2021 Showlink Oy:n painopistealueita ovat toiminnan kannattavuuden vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen ja tuotteistuksen monipuolistaminen.
Showlink Oy koostuu näyttelypalveluihin ja tuotemyyntiin keskittyneestä yksiköstä Espoossa sekä Kennelliiton puhelinneuvonta- ja tallennuspalveluista vastaavasta yksiköstä Leppävirralla.

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. Säätiön toiminnan päätavoite
vuonna 2021 on viestintä ja varainhankinta.
Kennelsäätiö ylläpitää Kennelmuseota ja kirjastoa sekä kartuttaa niiden kokoelmia. Toimintavuonna päivitetään museon kokoelmapoliittinen ohjelma, valmistetaan uusia näytteoyitä Koiramuseon verkkomuseoon, järjestetään valokuvakokiokelma ja tallennetaan lahjoituksina saatuja arkistokokonaisuuksia. Museon kotisivut päivitetään uuteen julkaisujärjestelmään tai uusitaan kokonaan ennen vuotta 2022, jolloin tekninen tuki nykyiselle julkaisujärjestelmälle loppuu.
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 2021.
Kennelliiton hallitus valitsee Suomen Kennelsäätiön hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan viisi jäsentä,
joista yksi toimii puheenjohtajana sekä kaksi varajäsentä.
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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 laatimaan Kennelliiton viestintäkäyttöön kirjoitus siitä, 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 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.
Vuoden 2021 aikana vahvistetaan nykyisiä yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden hankintaa
jatketaan.
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4 ERITYISTEHTÄVÄT
4.1. Valmistautuminen koirien lakisääteiseen rekisteröintiin ja tunnistusmerkintään
Kennelliitto varautuu tuottamaan palvelut koirien lakisääteisen rekisteröinnin ja tunnistusmerkinnän tueksi. Maa- ja
metsätalousministeriön tavoitteena on perustaa rekisteri vuodesta 2023 alkaen.

4.2. Kennelliiton kehittämisprojektit
Kennelliiton hallitus on asettanut neljä kehittämisprojektia. Niissä selvitetään Kennelliitto-konsernin organisaation
kehittämistä ja kartoitetaan liitolle uusia toimitiloja. Lisäksi selvitetään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää liiton toiminnan tueksi, ja millaisia lajiliittoja Kennelliiton alaisuudessa voisi toimia.
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5 BUDJETTITAVOITTEET
5.1 Keskeisiä tunnuslukuja
2017

2018

2019

2020 budjetti

2021 budjetti

Henkilöjäseniä

145 996

145 171

146 477

145 430

145 555

Jäsenyhdistyksiä

2 075

2069

2 066

2 070

2 070

46 546

45 704

45 111

46 000

46 120

37

39

37

42

Rekisteröintejä
Toimihenkilöiden tehdyt henkilötyövuodet

39

5.2 Kennelliiton taloudelliset tavoitteet
Rotukoirien vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat pysyneet melko vakaina. Vuoden 2021 talousarvio perustuu olettamalle, että rekisteröintimäärä pysyy aikaisempien vuosien tasolla myös ensi vuonna.
Koirien kysyntä on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mutta vasta loppuvuonna tiedetään, lisääntyvätkö rotukoirien
rekisteröinnit koirien kysynnän kasvusta johtuen. Tuontirekisteröinnit ovat alkuvuonna laskeneet edellisen vuoden
määriin verrattuna ja monirotuisten koirien niin tunnistekirjojen eli niin sanottujen FIX-todistusten määrä on kasvanut.
FIX-todistukset eivät sisälly taulukossa mainittuihin rekisteröintimääriin. Rekisteröintimaksuihin ei ole budjetoitu
korotuksia.
Jäsenmäärä ei ole merkittävästi vaihdellut viime vuosien aikana ja jäsenmäärän arvioidaan pysyvän edellisten vuosien
tasolla myös tulevana vuonna. Varsinaisen jäsenmaksun suuruus on 40 euroa. Jäsenmaksuihin ei ole budjetoitu korotusta.
Terveystutkimuksista saadut tuotot ovat kasvaneet edelleen alkuvuoden aikana tutkimusmäärien kasvun takia. Vuoden 2021 tuottojen arvioidaan ylittävän kuluvan vuoden budjetoidut tuotot.
Keskimääräisen henkilömäärän arvioidaan olevan 39 henkilöä. Henkilömäärän lasku vuoden 2020 budjettiin verrattuna johtuu kuluvan vuoden määräaikaisista työsuhteista, joiden ei arvioida enää jatkuvan vuodelle 2021.
Kennelliiton tietojärjestelmiä kehitetään alihankintana konserniyhtiö Prettybit Projects Oy:ltä. Kustannukset kirjataan
Kennelliiton kirjanpidossa konserniostoina ja Prettybit Projects Oy:ssä konsernimyyntinä.
Kennelliiton varsinaisen toiminnan tuottojen ja kokonaiskustannusten arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden budjettiin
ja toteutumaan verrattuna. Vuoden 2020 joulukuulle suunniteltu Koiramessut-tapahtuma on peruttu. Tämän takia
ensi vuonna suunnitellaan järjestettävän kaksi Koiramessut-tapahtumaa. Tämä järjestely kasvattaa merkittävästi varsinaisen toiminnan tuottoja ja kustannuksia ensi vuonna. Vastaavasti kuluvan vuoden tuotot ja kustannukset tulevat
jäämään budjetoitua pienemmäksi.
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