SUOMEN KENNELLIITON
vuosien 2022-2026 strategialinjaukset

STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
Miksi me olemme olemassa?
Valtakunnallisena koira-alan asiantuntijajärjestönä edistämme Suomen Kennelliitossa rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä. Päämääränä kaikessa toiminnassa on koirien
terveys ja hyvinvointi.
Lisäksi me
• toimimme koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana.
• edistämme terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista ja yleisen tietämyksen lisäämistä näistä
tavoitteista.
• edistää koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
• vaalimme suomalaisen koiranjalostuksen perinteitä erityisesti kotimaisten rotujen osalta.
Suomen Kennelliitto pitää rotukirjaa ja koirarekisteriä, jonka tietoja julkaistaan kaikille avoimessa jalostustietojärjestelmässä. Kennelliiton alaisuudessa järjestetään koiranäyttelyitä,
-kokeita ja -kilpailuja. Julkaisemme Koiramme-jäsenlehteä ja ylläpidämme verkkoviestintäpalveluita sekä jäsenille että suurelle yleisölle. Meillä on monipuolista koulutus- ja tapahtumatoimintaa. Suomen Kennelsäätiön kautta vaalimme koiraharrastuksen historiaa ja ylläpidämme
Koiramuseota.
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Arvomme
ASIANTUNTEVUUS
• toiminta ja päätökset tukeutuvat luotettavaan tietoon ja tiedonhankintaan
• toiminnassa tunnistetaan jatkuvan kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen tarve.
AVOIMUUS
• päätöksenteko on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista
• kennelyhteisön järjestötoimintaan on helppoa päästä mukaan.
AKTIIVINEN VASTUULLISUUS
• koiranjalostus tuottaa terveitä ja hyvinvoivia koiria
• sairauksien ja vikojen torjunnassa käytetään tehokkaita ja mahdollisimman nopeita toimia
• Kennelliitto ymmärtää yhteiskunnan odotukset liitosta kaikkien koirien edunvalvojana.

Tulevaisuuden haasteet Kennelliiton toimintaympäristössä
YHTEISKUNNALLISET HAASTEET
• Eläinten hyvinvointi on yhä tärkeämpi arvo yhteiskunnassa
• Erilaisten instituutioiden asemaa kyseenalaistetaan yhä useammin
• Sosiaalinen media polarisoi yhteiskuntaa
• Koiran omistamiseen on yhä erilaisempia motiiveja
• Teknologian kehitys uudistaa toimintatapoja
HAASTEET KOIRAHARRASTUKSEN SISÄLLÄ
• Koiraharrastus monipuolistuu ja säännöt lisääntyvät
• Jäsenryhmien odotukset eriytyvät yhä enemmän – vaarana myös polarisaatio
• Toiminta on konfliktiherkempää
• Vapaaehtoistyön kiinnostavuus koiraharrastuksessa hiipuu
• Koirien kasvatustyöhön kohdistuu yhä tiukempaa sääntelyä
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KENNELLIITON STRATEGIALINJAUKSET
VUOSILLE 2022–2026
Visiomme
Tavoitteemme on, että koiran yhteiskunnallinen hyöty on tiedostettu ja koiranpito on laajalti hyväksyttyä. Vastuullisen kasvatustyön arvostus lisääntyy ja
rotukoirien hyödyt tunnustetaan. Kennelliiton rekisteröimät koirat ovat entistä
terveempiä ja hyvinvoivia, ja niiden omistajilla on hyvä suhde koiriinsa.

Tänään ja
tulevaisuudessa

Kennelliitto tarjoaa asiantuntijaorganisaationa koulutusta ja ohjeistusta vastuulliseen koiranpitoon ja harrastamiseen, jotta koirien asema yhteiskunnassa ja ihmisen kumppanina säilyy
myös pandemian jälkeisenä aikana. Alaisessamme toiminnassa koiranomistajat pääsevät harrastamaan monipuolisesti ja kehittämään koiratietämystään. Kennelliitto jäsenyhdistyksineen
muodostaa vuorovaikutteisen, koirien ja ihmisten hyvinvointia tukevan yhteisön, jossa koiraharrastajat haluavat olla mukana.

Kennelliiton vuosien 2022-2026 strategialinjaukset
STRATEGINEN ALUE

VOIMAVARAT

MENESTYSTEKIJÄT

•
• Toimintatavat ja alustaratkaisut
• Taloudelliset resurssit
• Tietojärjestelmäpalvelut,

TAVOITTEET

UUSIUTUVA TOIMIJA

•

VAIKUTTAMINEN

• Eläinrekisterit
• Tutkimusyhteistyö

AKTIIVINEN VAIKUTTAJA

ja tuki

MIELEKÄS, HOUKUTTELEVA
HARRASTAMINEN

HARRASTUS

• Koulutus ja osaaminen
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Uusiutuva toimija
Toiminnan kehittäminen vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja koiraharrastustoiminnan
haasteisiin edellyttää sitä, että toimintaympäristön muutokset on ymmärretty. Kehitystä täytyy
seurata yhä tiiviimmin.
Kennelliitto voi uudistua, kun toiminta ja päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Kennelliiton
tulee myös olla toiminnassaan ketterämpi ja uudistuksissa nopeampi, jotta pysymme muuttuvan toimintaympäristön tahdissa.
Toimintojen kehittämisessä on keskeistä sisäistää asiakaslähtöinen palvelumalli. Kennelliitolla
on vakaa talous, jonka pohjalta on hyvät edellytykset kehittää laadukkaita toimintoja ja palveluita.

TAVOITE

Kennelliitto uudistaa toimintaansa yhteiskunnan ja koiraharrastusten
kehityksen ja haasteiden mukaisesti.
Kehitämme organisaatiorakennettamme ja päätöksentekoa sekä
toimintatapoja. Turvaamme koiraharrastustoiminnan taloudelliset
resurssit. Ylläpidämme tietovarantoja ja kehitämme sähköisiä
palveluita.
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Aktiivinen vaikuttaja
Kennelliiton tulee edistää positiivista ja rakentavaa toimintakulttuuria koko koiraharrastusyhteisössä ja edistää sisäistä yhteistyötä. Kehittyviä harrastusmuotoja tulee tukea ja ohjata.
Kennelliiton tulee myös olla aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja koirien terveyden ja hyvinvoinnin, vastuullisen koirankasvatuksen ja koiranomistamisen sekä koko koiraharrastuksen
edistämisessä.

TAVOITE

Kennelliitto on aktiivinen vaikuttaja ja edunvalvoja. Edistämme
koirien terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista koirankasvatusta ja
koiranomistamista sekä koiran kanssa harrastamista.
Edistämme tavoitteitamme vaikuttamalla päättäjiin, tekemällä
sidosryhmäyhteistyötä ja jakamalla laajasti tietoa eri kanavilla.
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Mielekäs ja houkutteleva harrastaminen
Kennelliiton on tunnistettava jäsenkuntansa moninaiset tarpeet ja odotukset sekä kohdattava
jäsenensä paremmin. Koiramaailman eri toimijoita ja toimintoja yhdistämään on luotava uusia
alustoja ja kehitettävä sisäistä yhteistyötä. Palveluiden kehittämisessä kannattaa hyödyntää
jäsenistön osaamista.
Toimintaa on suunnattava entistä enemmän myös ulospäin, sillä koiraharrastus ei ole yhteiskunnasta erillinen saareke. Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa voidaan edistää koiraharrastusta eri puolilla Suomea.

TAVOITE

Kennelliitto tarjoaa jäsenilleen mielekästä ja houkuttelevaa
harrastamista.
Tuemme matalaa aloituskynnystä eri harrastusmuodoille ja alueellisesti
kattavaa saavutettavuutta. Tarjoamme koiraharrastajille koulutusta
osaamisen kehittämiseksi.
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