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1 JOHDANTO
1.1 Suomen Kennelliitto
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelkulbben ry edistää valtakunnallisena koira-alan asiantuntijajärjestönä puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien 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 ulkomuodotaan 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 kehitämme 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
Haasteena on, että rekisteröidyn rotukoiran omistaminen ei ole koiraa hankkiville enää välttämättä tärkein
kriteeri, ja koira hankitaan yhä useammin epämääräisistä olosuhteista ja tutkimattomista taustoista, erityisesti
maamme rajojen ulkopuolelta. Perinnöllisten sairauksien vastustaminen vaikeutuu ja tartuntatautien leviämisen riski kasvaa. Osittain tähän ovat syynä taloudelliset seikat ja tietämättömyys.
Eläinsuojelulain uudistuksen myötä eläinten hyvinvointi on saamassa lisää huomiota, ja tämä heijastuu myös
koiraharrastustoimintaan. Julkisessa keskustelussa kiinnitetään huomiota koiratoiminnan epäkohtiin ja kriittisyys koiranpitoa ja rotukoirien kasvatusta kohtaan on lisääntynyt.
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Koirien hyötykäyttö monipuolistuu. Eri harrastusmuodot kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Koiratoimintaan
soveltuvien tilojen käyttö ja saatavuus on vaikeutunut ja aktiivinen harrastaminen vaatii suurempia taloudellisia
uhrauksia.
Koiranäyttelyiden suosio on hieman laskenut, koe- ja kilpailutoiminnan suosio puolestaan hieman kasvanut.
Suosiotaan kasvattavat uudet koiraharrastuslajit kuten Rally-Toko ja nosework. Myös joidenkin perinteisten
metsästyslajien suosio on laskenut ja niiden rinnalla suosiotaan kasvattavat monet tuntemattomammat harrastuslajit. Ihmiset haluavat toimintaa, jossa voivat olla enemmän osallisina. Myös matala kynnys harrastuksen
aloittamiseen houkuttelee enemmän.
Kenneltoiminta on perinteisesti perustunut vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Tämä toimintamalli ei ole enää
itsestäänselvyys missään harrastuksessa, ja yhteisöllisyys on vähentynyt.
Kriittinen suhtautuminen metsästystä kohtaan on haaste. Kansalliskoiramme suomenpystykorvan perinteinen
käyttö on vaarassa metsäkanalinnuille sopivien metsämaastojen vähentyessä ja kantojen pienentyessä. Käytössä olevat metsämaastot siirtyvät yhä kauemmas, ja niiden saatavuus eri koiraharrastusmuotojen käyttöön on
vaikeutunut. Luonnossa suurpedot vaikeuttavat koirien maastossa tapahtuvaa käyttökoe- ja harrastustoimintaa.
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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, puhdasrotuisten, ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisten sekä rakenteeltaan terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamista ja monipuolista koiraharrastusta. Vuonna 1889 perustettu Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin kenneljärjestö.
Kennelliitto toimii koirien kasvattajien, harrastajien ja omistajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana. Sen tehtävänä on koirien hyvinvoinnin ja koiranpidon edellyksien 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. Suomen Kennelliiton strategia sekä keskeiset strategiset tehtävät vuonna 2018
Vuoden 2018 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 2018 tekemisillä käynnistetään tai jatketaan valittujen strategisten painopistealueiden vahvistamista:
a) mahdollistamaan Suomen Kennelliitosta viranomaisen hyväksymä, ainoa koirarekisterin pitäjä,
b) kehittämään harrastusmahdollisuuksia lisäämällä monipuolisen koiraharrastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta, turvaamalla alueellisten harrastusmahdollisuuksien saatavuutta sekä kotimaisten rotujen tulevaisuus,
c) tuottamaan sellaisia nykyaikaisia, helppokäyttöisiä jäsentyytyväisyyttä lisääviä palveluita ja muita viestintätapoja, joilla Suomen Kennelliittoa voidaan pitää yhteiskunnallisesti vahvana vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä.
Vuoden 2018 yllä olevia strategisia painopistealueita tukevina keskeisinä toimenpiteinä ovat:
a) koiran terveyden ja kasvatustyön edistäminen,
b) koiraharrastusmahdollisuuksien kehittäminen,
c) yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Suomen Kennelliiton tietojärjestelmien ja erityisesti Omakoira-palvelun
kehittäminen ja käyttöasteen lisääminen sekä koiraharrastuksen sekä palveluiden ja viestinnän kehittäminen.
Vuoden 2018 teema on ”Kehittyvät verkkopalvelut koiran hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tukena”. Teemavuoden
tavoitteena on tuottaa jäsenistölle, yhteistyökumppaneille ja muille tärkeille tahoille hyödyllisiä, nykyaikaisia sähköisiä
palveluita, jotka helpottavat heidän toimintaansa ja edistävät koiraharrastusta sekä koirien hyvinvointia. Modernit
sähköiset palvelut edistävät myös jäsentyytyväisyyttä ja tuottavat Kennelliiton jäsenyyteen lisäarvoa.
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2.2.1 Rekisteröity koira – keskeiset toimenpiteet vuonna 2018
Strategiset tavoitteet:
• Suomen Kennelliitto on viranomaisen hyväksymä, ainoa virallinen koirarekisterin pitäjä Suomessa.
• Suomalainen korkeatasoinen koirien kasvatustyö turvataan. Kennelliitto toimii koirien sekä sitoutuneiden,
vastuullisten kasvattajien ja koiran omistajien edunvalvojana.
Kennelliitto virallinen koirarekisterin pitäjä
Kennelliiton tavoitteena on, että koirien tunnismerkintä- ja rekisteröintipakko kirjataan uuteen lainsäädäntöön eläinten hyvinvoinnista joko lain tai asetuksen tasolla. Kennelliiton tavoitteena on olla virallinen koirarekisterin pitäjä ja
maakohtaisesta tunnistusmerkinnästä vastaava. Kennelliitto edistää tavoitetta yhteiskunnallinen vaikuttamisen kautta.
Terveys- ja kasvatustyö
Kennelliitto edistää ja tukee kotimaista koirankasvatusta, jossa on tavoitteena terve ja hyvinvoiva rotukoira. Tavoitteena on varmistaa eri koiraharrastuksiin soveltuvien koirien saatavuus myös tulevaisuudessa. Kennelliitto edistää
jalostustrategiansa ja yleisen jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista muun muassa tehostamalla vuorovaikutusta
rotuyhdistysten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään rotuihin, joilla ei vielä ole systemaattista jalostuksen ohjausta
rodussa yleisten tai lisääntyvien, vakavien perinnöllisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Kennelliitto edistää kansallisen mikrobilääkeresistenssiohjelman toteutusta. Koiranjalostuksella voidaan vaikuttaa
infektioriskeihin ja vähentää antibioottien käyttöä.
Kotimaiset rodut
Kotimaisten rotujen geenivaraohjelman toteutusta jatketaan. Kotimaisten rotujen tunnettavuutta, käyttöominaisuuksia, elinvoimaisuutta, ulkomuotoa ja niiden arvostusta kotimaassa sekä kansainvälisesti kehitetään koe- ja kilpailutoiminnassa sekä näyttelytoiminnassa. Käyttötarkoitusta testaavaa koetoimintaa pyritään jatkossakin harjoittamaan ja
edistämään.

2.2.2 Kehittyvät harrastusmahdollisuudet – keskeiset toimenpiteet vuonna 2018
Strategiset tavoitteet:
• Monipuolisen koiraharrastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta lisätään.
• Alueellisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus turvataan.
• Kotimaisten rotujen tulevaisuus turvataan.
Harrastusmahdollisuuksien turvaaminen
Aktiiviset harrastajat: nykyiset ja uudet
Kennelliitto vaikuttaa aktiivisesti siihen, että kaikkien rotujen käyttötarkoitusta testaavaa koetoimintaa pystytään
jatkossakin harjoittamaan ja edistämään. Käyttötarkoitusten testauskriteerit annetaan koe- ja kilpailutoimikunnan
tehtäväksi siten, että ne ovat esiteltävissä valtuuston kevätseminaarissa 2018 ja hyväksyttävissä valtuuston syyskokouksessa 2018.
Kennelliiton tavoitteena on saada kennelpiireihin alueelliseen kysyntään vastaavaa aktiivista ja monipuolista nuorisotoimintaa. Nuorisotoimikunta suunnittelee yhdessä kennelpiirien kanssa käytännön yhteistyömallin, jonka se esittelee
valtuuston kevätseminaarissa 2018 siten, että siinä ilmenee toimenpidesuunnitelmat alkaen vuodesta 2019.
Aluekouluttajat perehdyttävät kasvattajia ja uusia koiraharrastajia eri harrastusmuotoihin kasvattajakursseilla sekä
koetoimitsija- ja ylituomarikursseilla.
Kennelliiton kaverikoiratoiminnan ja lukukoiratoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä kennelpiireihin nimitettyjen kaverikoiravastaavien kanssa.
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Viestintä koiraharrastusmahdollisuuksista
Kennelliiton viestintää kehitetään siten, että se mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän Kennelliiton jäsenten, harrastajien, koiratoiminnasta kiinnostuneiden sekä Kennelliiton välillä. Kennelliitto tuo aktiivisesti eri kanavien kautta esille
tietoa erilaisista koiraharrastusmahdollisuuksista ja ajankohtaisista koiriin liittyvistä asioista. Arvokilpailujen ja muiden
koe- ja kilpailutapahtumien sekä nuorille suunnatun toiminnan arvostusta ja julkista näkyvyyttä lisätään.
Nuoriso
Kennelliitto kehittää nuorisotoimintaa ja nuorisotoiminnan arvostusta kennelyhteisössä erityisesti käynnistämällä ja
hyödyntämällä omaa nuorisoteemaansa. Nuorisotoiminnan visio 2021 - ”Koiraharrastus on nuorelle hyvä harrastus”
sitä tukevine konkreettisine toimenpideohjelmineen suunnitellaan ja esitellään valtuuston kevätseminaarissa 2018.
Nuorten suosimien viestintäkanavien käyttöä kehitetään yhteistyössä Kennelliiton viestinnän kanssa.

2.2.3 Palvelut ja viestintä
Strategiset tavoitteet:
• Kennelliitto on yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä.
• Nykyaikaiset, helppokäyttöiset sähköiset palvelut lisäävät jäsentyytyväisyyttä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Kennelliitto kehittää yhteiskunnallista vaikuttamistaan keskeisiin toimijoihin päin. Vuoden 2018 aikana valmistellaan
vuoden 2019 teemaa, joka liittyy yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kennelliitto kartoittaa siinä tärkeät sidosryhmänsä ja luo näihin kontaktit sekä tarvittavat yhteistyöfoorumit. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteiden edistämisessä luodaan selkeä toimintamalli, jossa hyödynnetään koko kennelorganisaation asiantuntemusta ja verkostoja. Alueellisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi Kennelliitto lisää yhteistyötään kuntien kanssa. Keskeisessä roolissa
tässä ovat kennelpiirit ja niiden jäsenyhdistykset. Tämä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvä ohjelma toimenpiteineen ja resursseineen esitellään valtuuston kevätseminaarissa 2018.
Kennelliitto käynnistää Koira suomalaisessa yhteiskunnassa -tutkimuksen keräämään ja ajantasaistamaan tietoa koirasta osana yhteiskuntaamme. Tavoitteena on lisätä oikean tietouden saamista ja jakamista tukemaan koiraharrastamisen yhteiskunnallista vaikutusta.
Nykyaikaiset sähköiset palvelut jäsenille
Vuonna 2018 julkistetaan Omakoira-palvelun mobiilisovellus. Jalostustietojärjestelmä ja Kennelliiton verkkosivut päivitetään mobiilikäyttöisiksi ja niiden sisältöä uudistetaan. Kennelliiton koulutusmateriaalien tuottamisessa, jakamisessa
ja kehittämisessä otetaan käyttöön sähköinen oppimisjärjestelmä. Kennelpiirien aluekouluttajat koulutetaan opastamaan Kennelliiton jäseniä sähköisten palveluiden käytössä.
Kennelliiton näyttelypalvelujärjestelmää myydään aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla luodaan kuvaa
suomalaisesta, kansainvälisesti digitaalisesta palvelukyvykkäästä Kennelliitto-brandistä.
Mediaviestintä ja brändin hoito
Kennelliitto viestii aktiivisesti medialle koirien hyvinvointiin ja koiraharrastukseen liittyvistä asioita. Mediakontakteja
lisätään, ja medialle tarjotaan kiinnostavaa tietoa toiminnastamme. Kennelliitto-brändiä vahvistetaan tuomalla sitä
esille yhteiskunnallisesti sekä jäsenistön ja harrastajien välillä tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä. Kennelliitto on asiantuntijana esillä siellä, missä keskustellaan koiraharrastuksen kannalta tärkeistä asioista. Kennelliitto vahvistaa koko
organisaationsa ja jäsenistönsä osaamista viestintään ja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen liittyvällä koulutuksella.
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3 ORGANISAATIO JA PERUSTEHTÄVÄT VUONNA 2018
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 24.11.2019.
Valtuusto
Kennelliiton jäsenten päätäntävaltaa, jota ei ole määrätty säännöissä yleiskokoukselle kuuluvaksi, käyttää valtuusto.
Yleiskokous valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto koostuu 143 äänioikeutetusta edustajasta,
joista 38 on valittu kennelpiireistä, 93 rotujärjestöistä ja 12 vapailta listoilta.
Kennelliiton valtuusto kokoontuu vuoden aikana kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen 27.5.2018 ja
syyskokoukseen 25.11.2018. Valtuustoseminaarit järjestetään 26.5.2018 ja 24.11.2018.
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.
Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kymmeneen kokopäiväiseen kokoukseen. Lisäksi hallitus kokoontuu kolmeen
iltakouluun sekä pitää Kennelliiton toiminnan suunnittelupäivät 19.–20.1.2018.
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3.3. Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -yhdistykset, lajiliitot ja jäsenyhdistykset
Kennelliitolla oli vuonna 2017 kaikkiaan 2057 jäsenyhdistystä. (tilanne 1.9.2017).
Kennelpiirit
Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan. Kennelpiirejä on 19. Niillä on edustus Kennelliiton valtuustossa.
Rotujärjestöt, rotua harrastavat yhdistykset ja valtakunnalliset rotuyhdistykset
Rotujärjestöt johtavat eri rotujen jalostusta ja rotua harrastavat yhdistykset edistävät eri rotujen jalostusta. Näiden
lisäksi toimii myös valtakunnallisia rotuyhdistyksiä. Vuonna 2017 toimi 93 rotujärjestöä, 45 rotua harrastavaa yhdistystä ja 44 rotuyhdistystä (tilanne 1.9.2017). Rotujärjestöt ovat suoraan Kennelliiton alaisia. Niillä on edustus Kennelliiton
valtuustossa. Rotua harrastavat yhdistykset ja valtakunnalliset rotuyhdistykset ovat kennelpiirien jäseniä.
Kennelyhdistykset
Kennelyhdistykset harjoittavat paikallista tai alueellista koiraharrastustoimintaa tai metsästystä. Vuonna 2017 toimi
kaikkiaan 1855 kennelyhdistystä (tilanne 1.9.2017). Kennelyhdistykset ovat kennelpiirien jäseniä.
Lajiliitot
Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- ja kilpailutoimintaa edustava
valtakunnallinen yhdistys. Kennelliiton alaisuudessa toimi vuonna 2017 yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.

3.4 Hallituksen alaiset toimikunnat
Vuoden 2018 aikana toimii kuusi hallituksen alaista toimikuntaa: jalostustieteellinen toimikunta, kasvattajatoimikunta,
koe- ja kilpailutoimikunta, nuorisotoimikunta, näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta ja tulevaisuustoimikunta.
Kennelliiton hallituksen alaisuudessa toimii lisäksi Voittaja-näyttelyiden toimikunta.
Toimikunnat koostuvat puheenjohtajasta, 4–8 jäsenestä sekä esittelijä-sihteeristä. Puheenjohtajat valitaan hallituksen
järjestäytymiskokouksessa ja jäsenet hallituksen ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa. Toimikunnat kokoontuvat
keskimäärin 4–8 varsinaiseen kokoukseen ja järjestävät tarpeen vaatiessa suunnittelukokouksia.
Toimikunnat valmistelevat toimialoihinsa kuuluvia asioita Kennelliiton hallitukselle ja tekevät itsenäisiä päätöksiä toimiohjeittensa puitteissa. Toimikunnat koostuvat omien alojensa asiantuntijoista. Toimikunnat voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja perustaa pysyviä sekä tilapäisiä työryhmiä valmistelemaan toimikunnan toimialaan liittyviä
tehtäviä. Toimikunta nimittää työryhmien jäsenet ja antaa niille tehtävät ja noudatettavan aikataulun.
Kennelliiton hallituksen puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla ja osastopäällikkötason toimihenkilöillä on oikeus osallistua toimikuntien kokouksiin.

3.4.1. Jalostustieteellinen toimikunta
Jalostustieteellisen toimikunnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää koirien hyvinvointia ja terveyttä sekä rodunomaisia
käyttöominaisuuksia. Tavoitteena on myös ylläpitää rotujen elinvoimaisuutta ja riittävää monimuotoisuutta.
Jalostustieteellinen toimikunta kerää, tuottaa ja jakaa tietoa koirien hyvinvoinnista ja jalostuksesta sekä eri ominaisuuksien perinnöllisyydestä. Toimikunnan toimialaa ovat myös koirien rekisteröinti ja rotukohtaiset erityisehdot. Toimikunta kouluttaa ja ohjeistaa rotujärjestöjen jalostustoimikuntia sekä neuvoo jalostusta koskevan tiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä. Toimikunta avustaa jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) ja perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelmien (PEVISA) laatimisessa. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana noin 10 kokoukseen.
Toimikunnan jatkuvaa toimintaa edellyttävät rotukohtaiset JTO- ja PEVISA-ohjelmat, rotukohtaiset erityisehdot, rekisteröintiä ja rotumuunnosten välistä risteyttämistä koskevat anomukset sekä toimikunnan alaisten ohjeiden kehittäminen ja päivittäminen. Toimikunta järjestää kaksipäiväisen jalostusneuvojien peruskurssin.
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Toimikunta kehittää koirien terveyden ja käyttäytymisen kartoitusta ja seuraa niiden tuloksia sekä antaa parannusehdotuksia tietojen julkaisemisesta jalostustietojärjestelmässä.
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.
Toimikunta valmistelee Koirarekisteriohjeen ja siihen liittyvän ohjeistuksen uudistusta sekä PEVISA-säännön ja ohjeen
päivitystä.
Lisäksi toimikunta järjestää koulutusta eri sidosryhmille ja ottaa käyttöön sähköisen oppimisalustan. Koulutusta järjestetään muun muassa:
- koirien terveydenhuolto-ohjelmassa mukana oleville ja muille asiasta kiinnostuneille (1-2 koulutus- ja palautepäivää)
- koirien terveydenhuollon koulutuspäivät (2 kaikille avointa tilaisuutta)
- koulutuspäivät käyttäytymisen jalostustarkastajille ja vastaaville toimihenkilöille.
Kennelliitto on näytteilleasettajana Eläinlääkäripäivien ja Suomen eläinlääkäripraktikoiden koulutuspäivien näyttelyissä. Jalostustieteellinen toimikunta ja kasvattajatoimikunta vastaavat päivillä jaettavasta informaatiosta.
Toimikunta voi asettaa tehtäväkohtaisia ja määräaikaisia työryhmiä. Toimikunnan alaisuudessa toimii kahdeksan työryhmää.
Toimikunnan alaiset työryhmät
DNA-työryhmä seuraa eri sairauksien ja ominaisuuksien DNA-testausten kehitystä ja arvioi DNA-testien luotettavuutta. Työryhmän tavoitteena on lisätä roduille tarpeellisten Kennelliiton hyväksymien DNA-testitulosten määrää ja lisätä
rotukohtaista tietoa näiden sairauksien osalta, kun tulokset tallennetaan näkyville jalostustietojärjestelmään koiran
tietoihin. Tavoitteena on myös varmistaa eri roduissa käytettyjen DNA-tutkimusten ja tutkimuksia tekevien laboratorioiden luotettavuus ja tutkimusten merkityksellisyys eri roduille. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa.
Käyttäytymisen jalostustyöryhmä kommentoi JTO-ohjelmien luonne- ja käyttäytymisosioita sekä arvioi luonteeseen ja
käyttäytymiseen liittyviä PEVISA-ohjelman esityksiä. Työryhmä vastaa myös jalostustarkastuksen käyttäytymisen arvioinnista ja siihen liittyvästä koulutuksesta. Työryhmä käsittelee Kennelliittoon saapuneet ilmoitukset koirien vihaisesta
käyttäytymisestä. Tehtäviin kuuluvat myös toimialaan liittyvistä asioista tiedottaminen, koulutusten suunnittelu ja
neuvonta. Työryhmä toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa rotuyhdistysten kanssa luonteen ja käyttäytymisen testien
kehittämiseksi sekä niille asetettujen jalostustavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmä kokoontuu noin 13 kertaa.
Työryhmä aloittaa käyttäytymisen jalostustarkastajien jatkokoulutuksen arviointien laadunvarmistamiseksi sekä kokemusten ja tiedon jakamiseksi. Vuodelle 2018 pyritään saamaan uusi toimintamalli tilanteisiin, joissa koira käyttäytyy
vihaisesti Kennelliiton tapahtumissa. Tavoitteena on ottaa käyttöön yksityiskohtaisempi ilmoituslomake tilastointia
varten sekä lisätä neuvontaa koiranomistajille.
Luusto- ja nivelsairauksien työryhmä käsittelee erilaisia luusto- ja nivelsairauksiin liittyviä asioita sekä arvostelee viralliset valituskuvat selkätutkimusten, olkanivelen osteokondroositutkimusten ja kyynärnivelen inkongruenssitutkimusten osalta. Työryhmä järjestää 1–2 polvipaneelia ja seuraa patellaluksaation uusitantutkimusten tuloksia. Työryhmä
kokoontuu noin neljä kertaa.
Neurologiatyöryhmä vastaa syringomyelia- ja kuulotutkimusohjeisiin liittyvästä eläinlääkärikunnan ja rotujärjestöjen
opastuksesta ja tiedotuksesta sekä uusien syringomyeliakuvaajien ja kuulotutkimuseläinlääkärien valmiuksien tarkastamisesta. Työryhmä käsittelee toimialaansa liittyvät tiedustelut ja valitusasiat. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa.
Rotujen terveyskartoitusryhmä kokoontuu tarvittaessa kehittämään tiedonkeruuta rotujen erityyppisistä terveysongelmista. Työryhmä ottaa tarvittaessa kantaa ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiileihin.
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Silmäsairaustyöryhmä seuraa rotujen silmäsairauksia ja yhtenäistää niiden dokumentointia ECVO:n (European College
of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden (SOFT) välistä yhteistyötä ja valmistelee silmätutkimustulosten online-tallennusta. Työryhmä
järjestää yhdessä SOFT:n kanssa 2–3 silmätarkastuspaneelia vuoden aikana. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa.
Sydänsairaustyöryhmä vastaa sydäntutkimusohjeeseen liittyvästä eläinlääkärikunnan ja rotujärjestöjen opastuksesta
ja tiedotuksesta. Työryhmä käsittelee myös toimialaansa liittyvät valitusasiat. Työryhmä järjestää tarpeen mukaan
ultraäänitutkimuksen näyttötilaisuuksia. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa.
Terveydenhuoltotyöryhmä jatkaa koirien terveydenhuolto-ohjelman valmistelemista ja toteutusta keräämällä ja analysoimalla pilottiprojektista kertyviä kokemuksia. Ohjelmaa käyttävien pilottikenneleiden määrään voidaan lisätä
vuonna 2018. Työryhmä kokoontuu vähintään viisi kertaa.
Jalostustieteellinen toimikunta valmistelee Suomessa vuonna 2019 järjestettävää kansainvälistä röntgenkokousta.
Toimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat tarvittaessa kansainvälisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Luusto- ja
nivelsairaustyöryhmän jäsenet osallistuvat PKU:n röntgenpaneelin toimintaan ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) ja IEWG:n (International Elbow Working Group) järjestämiin röntgenkokouksiin. Sydänsairaustyöryhmän
jäsenet osallistuvat yhteispohjoismaisiin eläinkardiologien kokouksiin, joissa käsitellään yhteistyötä ja yhteispohjaoismaisia diagnoosikriteerejä. Käyttäytymisen jalostustyöryhmän puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat tarvittaessa alan
kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä PKU:n puitteissa järjestettyihin kokouksiin.

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. Toimikunnassa on mukana kasvattajajäsenten lisäksi eläinlääkäri ja lakimies. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdeksaan varsinaiseen kokoukseen.
Vuonna 2018 toimikunta jatkaa kennelneuvontajärjestelmän kehittämistä. Kennelneuvojille järjestetään keväällä 21.22.4.2018 koulutusviikonloppu ja syksyllä koulutuspäivä. Tavoitteena on järjestää kasvattajille tilaisuuksia kennelpiireittäin.
Kasvattajatoimikunnan esittelijä-sihteeri osallistuu FCI:n Breeding Commissionin kokouksiin. Lisäksi toimikunnan jäsen
osallistuu terveydenhuoltotyöryhmän toimintaan.

3.4.3 Koe- ja kilpailutoimikunta
Koe- ja kilpailutoimikunnan tavoitteena on palvella puhdasrotuisten koirien jalostusta ja niiden käyttöominaisuuksien
kehittämistä niille sopivin rodunomaisin käyttökokein. Koirien hyvinvoinnin huomioon ottaminen on ensisijaisen tärkeää kaikessa koetoiminnassa.
Toimikunnan keskeisin tehtävä on koe- ja kilpailutoiminnan seuraaminen ja toiminnan kehittäminen harrastuksessa
mukana olevien toimihenkilöiden koulutuksen avulla. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana vähintään viiteen kokoukseen.
Toimikunta valmistelee kokeisiin ja kilpailuihin liittyviä sääntöjä ja sääntöihin liittyviä ohjeita yhdessä kennelpiirien,
rotujärjestöjen, Suomen Vinttikoiraliiton, Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Agilityliiton kanssa.
Vuonna 2018 toimikunta aloittaa Ylituomarin peruskurssin ja Koetoimitsijan peruskurssin monimuotokoulutuksen
suunnittelun. Toimikunta järjestää syyskuun ensimmäisen viikonlopun aikana metsästyskoira-aiheisen nuorisoleirin
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Haminassa yhdessä Nuorisotoimikunnan kanssa. Toimikunta tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia rotujärjestöille ja kennelpiireille tarvittaessa muun muassa tukemalla niitä eri koulutustilaisuuksissa.
Toimikunta toteuttaa Kennelliiton messuosaston Riihimäen Erämessuille 7.-10.6.2018 ja osallistuu mahdollisuuksiensa
mukaan muihin tarpeelliseksi katsomiinsa tapahtumiin. Toimikunta jatkaa yhteistyötä kennelliiton viestintäosaston
kanssa arvokilpailujen ja muiden toimikunnan toimintojen julkisen näkyvyyden parantamiseksi.
Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat tarvittaessa neuvottelutilaisuuksiin myös ulkomailla.
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 nuorisotoiminnan kouluttajille. Toimikunta kokoontuu
vuoden aikana vähintään kuuteen kokoukseen.
Toimikunta tekee yhteistyötä Kennelliiton muiden toimikuntien, nuoriso-, eläinsuojelu-, ja koira-alan järjestöjen sekä
alan oppilaitosten kanssa. Vuonna 2018 jatketaan Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenyyttä ja osallistutaan Allianssin
kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi osallistutaan Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
Nuorisotoimikunta järjestää vuoden aikana kaksi koulutustilaisuutta kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajille.
Lisäksi nuorisotoiminnan kouluttajille tarjotaan mahdollisuus osallistua Kennelliiton Koira-Expoon. Toimikunta ohjaa ja
tukee kennelpiirien nuorisojaostoja järjestämään leirejä ja muuta nuorisotoimintaa oman piirinsä alueella. Kennelpiirien nuorisotoimintaa tuetaan myös toimittamalla nuorisotoiminnan kouluttajille yhtenäisiä, kennelpiirin nuorisotoiminnassa tarvittavia välineitä, tarvikkeita ja materiaalia. Tavoitteena on saada kennelpiireihin aktiivista ja monipuolista nuorisotoimintaa, joka vastaa alueelliseen kysyntään.
Nuorisotoimikunta järjestää vuonna 2018 kaksi koulutustilaisuutta kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajille. Toimikunta järjestää myös kaksi tokon valmennusleiriä, kaksi rally-tokon valmennusleiriä, palveluskoiralajien koulutusleirin, nuorten eräleirin, kaksi junior handler -valmennusleiriä sekä yhden leiriohjaajien koulutustilaisuuden. Nämä kaikki
ovat viikonlopun mittaisia. Lisäksi toimikunta järjestää koulutustilaisuudet junior handler maajoukkue-edustajille,
kaikille junior handler –tuomarin tehtävistä kiinnostuneille sekä nuorisotoiminnan tapahtumaohjaajille.
Toimikunta järjestää Kennelliiton nuorten kesäleirin 28. kerran. Toimikunta osallistuu nuorten Toko-SM- ja Rally-Toko
SM-kilpailuiden järjestämiseen. Voittaja-näyttelyiden yhteydessä järjestetään junior handler -SM-osakilpailu sekä SMfinaali.
Toimikunta järjestää loppukeväästä suuren kansainvälisen koiranäyttelyn yhteydessä Pohjoismaiden mestaruuskilpailun junior handler -karsintakilpailun, jossa valitaan Suomen edustusjoukkue. Toimikunta järjestää syyskuun ensimmäisen viikonlopun aikana yhteistyössä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa metsästyskoira-aiheisen nuorisoleirin Haminassa.
Nuorisotoimikunta käynnistää yhteistyössä kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajien kanssa Nuorisotyön näkökulmia koiraharrastuksessa -luennot. Vuonna 2018 käynnistetään myös nuorisotoiminnan verkkokurssien suunnittelu.
Vuonna 2018 käynnistetään Rally-toko Nuoret -valmennusryhmä, osallistutaan ensimmäisten nuorten Rally-toko SMkilpailujen järjestämiseen sekä järjestetään ensimmäinen Kennelliiton nuorten eräleiri. Tapahtumaohjaajakoulutusta,
kesäleiritoimintaa ja junior handler-toimintaa kehitetään ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan myös kotikoirien kanssa. Lisäksi käynnistetään digitaalinen nuorisotyö.
Kennelliiton nuorisotoiminta esittäytyy nuoriso- ja koira-alan messuilla, näyttelyissä ja muissa tapahtumissa. Toimikunta tuottaa ja kehittää markkinointimateriaalia sekä nuorisotoimikunnan omaan että kennelpiirien nuorisotoimin12

nan kouluttajien käyttöön. Kennelliiton nuorten nettisivuilla ja Koiramme-lehdessä tiedotetaan nuorisotoimikunnan ja
kennelpiirien nuorisotapahtumista.
Nuorisotoimikunta kartoittaa yhdessä Kennelliiton viestintäosaston kanssa Kennelliiton nuorisojäsenten sähköisten
palveluiden tarvetta.
Nuorisotoimikunta osallistuu PKU:n junior handler -työryhmän toimintaan. Toimikunta lähettää edustusjoukkueen
junior handlerien Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin. Vuonna 2017 Suomen mestaruusfinaalissa menestyneitä junior handlereita lähetetään edustamaan Suomea arvokilpailuihin Cruftsiin sekä Maailman- ja Euroopan Voittaja näyttelyihin. Toimikunta kehittää kansainvälistä toimintaansa järjestämällä kennelpiirien nuorisotoiminnan kouluttajille opintomatkan Ruotsin Kennelliittoon sekä lähettämällä edustajansa tutustumiskäynnille Cruft’siin.

3.4.5 Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta
Näyttelytoiminnan tavoitteena on palvella puhdasrotuisten koirien jalostusta. Ulkomuototuomarien tehtävänä on
palkita rodunomaisia, terveitä ja yhteiskuntakelpoisia koiria, jotka soveltuvat monipuolisiin seura-, harrastus- ja työtarkoituksiin. Näyttelytoiminnan tehtävänä on myös ylläpitää ja kehittää kansallisten rotujemme ulkomuotoa, elinvoimaisuutta sekä niiden arvostusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Koiran hyvinvoinnin huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikissa koiranäyttelyissä.
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta työskentelee koiranäyttely- ja ulkomuototuomaritoiminnan asiantuntijana
ja tähän toimintaan liittyvien asioiden valmistelevana elimenä. Sen keskeisimpinä tehtävinä ovat ulkomuototuomareiden perus- ja täydennyskoulutus, näyttelyiden hyväksyminen ja näyttelytoimintaan liittyvän ohjeistuksen valmistelu
sekä näyttelytoiminnan seuraaminen ja kehittäminen koulutuksen avulla. Toimikunnan alaisuudessa on rotumääritelmätyöryhmä. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana vähintään kuuteen kokoukseen.
Vuonna 2017 alkanut ulkomuototuomarien peruskurssi jatkuu tammi-helmikuussa 2018. Kurssiviikonloput ovat 6.7.1.2018 ja 27.-28.1.2017. Loppukoe järjestetään 17.-18.2.2018. Toimikunta järjestää syksyllä yleiset ulkomuototuomarineuvottelupäivät, joiden yhteydessä pidetään erillinen tilaisuus uusille keväällä 2018 valmistuneille tuomareille.
Toimikunta tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia rotujärjestöille ja Ulkomuototuomarit ry:lle ulkomuototuomarikoulutuksessa järjestämällä yhdessä rotujärjestöjen ja tuomariyhdistyksen kanssa rotu- ja roturyhmäkohtaista jatko- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksia varten on varattu viikonloput 10.-11.2.2018 ja 13.-14.10.2018, jolloin ei järjestetä virallisia
koiranäyttelyitä.
Toimikunta järjestää kennelpiirien näyttelyohjaajien neuvottelupäivät 10.-11.2.2018. Ohjelman suunnittelee toimikunnan alaisuudessa työskentelevä näyttelyohjaajista koostuva työryhmä.
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat tarvittaessa maailman- ja maanosanäyttelyiden yhteydessä järjestettäviin neuvottelutilaisuuksiin. Toimikunnan puheenjohtaja osallistuu FCI:n Show and
Judges Commissionin kokouksiin.
Toimikunnan alaiset työryhmät
Rotumääritelmätyöryhmän tehtävänä on kääntää Suomessa rekisteröityjen rotujen rotumääritelmät suomeksi, ehdottaa uusille roduille rotujärjestö ja esittää rodun Suomessa käytettävä nimi. Rotumääritelmätyöryhmä kokoontuu
vähintään kuuteen kokoukseen.

3.4.6

Tulevaisuustoimikunta

Tulevaisuustoimikunnan tarkoitus ja tehtävä hallituksen tukena on arvioida ja seurata kennelyhteisön toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, valmistella, ohjata ja tukea Kennelliiton strategiatyötä sekä valmistella Kennelliiton
hallitukselle mahdolliset uudet hankkeet ja tehdä näistä kehitysehdotukset. Hallitus voi myös antaa toimikunnalle
muita tehtäviä. Toimikunta kokoontuu noin viiteen kokoukseen vuoden aikana.
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Toimikunta on työskennellyt Kennelliiton hallituksen tukena rakentamassa strategiaa vuosille 2017-2021. Vuosi 2017
on ollut strategiaan liittyvän yhtenäisen toimintamallin, toimintasuunnitelman rungon ja strategiatyökalun koulutuksen vuosi. Vuonna 2018 toimikunta keskittyy strategian ja strategiatyökalun jalkauttamiseen Kennelliiton yksiköiden,
työryhmien ja toimikuntien työskentelyyn. Toimikunta raportoi säännöllisesti kehityksestä Kennelliiton hallitukselle.
Tulevaisuustoimikunnan muita jatkuvia ja toistuvia tehtäväalueita ovat strategian ohjaus ja tuki hallituksen apuna sekä
toimintasuunnitteluprosessin valmistelu, toteuttaminen, seuraaminen ja toiminnan tuki. Toimikunta jatkaa vuonna
2017 käyttöön otetun strategiatyökalun kehittämistä tukemaan Kennelliiton strategian suunnittelua, ohjausta ja tukea.
Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa KoiraExpon Vantaalla 3.-4.2.2018, Kennelliiton toiminnan suunnittelupäivät 19.20.1.2018 sekä valtuustoseminaarit Espoossa 26.5.2018 ja 24.11.2018. KoiraExpoon kutsutaan Kennelliiton jäsenjärjestöjen edustajat. Tapahtuma on avoin kaikille Kennelliiton jäsenille. Tilaisuuteen odotetaan päivittäin noin 400 osallistujaa. Ajankohtaisten asioiden ja järjestötoimintaan liittyvien asioiden lisäksi ohjelmassa nostetaan esille Kennelliiton teemavuotta ja strategiaan liittyviä painotuksia.

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 4-6 kertaa.
Koiramessut-tapahtumassa Helsingissä 15.-16.12.2018 järjestetään sunnuntaina 16.12. kansainvälinen Voittaja 2018 koiranäyttely. Lisäksi lauantaina 15.12.2018 järjestetään ensimmäistä kertaa pohjoismainen NORD 2018 koiranäyttely. Lisäksi viikonlopun aikana järjestetään erilliset epäviralliset pentunäyttelyt. Kennelliitto suunnittelee ja
järjestää näyttelyt yhdessä Showlink Oy:n kanssa.

3.5 Hallituksen alaiset työryhmät
Hallitus voi tarvittaessa perustaa työryhmiä. Työtään jatkavat Antidopingtyöryhmä, Kansallisen geenivaraohjelman
työryhmä, Kaverikoiratyöryhmä, Kirjasto- ja museotyöryhmä, Metsästyskoiratyöryhmä sekä Suomen Kennelliitto Oy:n
sääntötyöryhmä.

3.5.1 Antidopingtyöryhmä
Antidopingtyöryhmä seuraa antidopingvalvontaa ja sen toteutumista kentällä ja lisää tarvittaessa ohjeistusta. Vuonna
2018 on tarkoitus ottaa testejä vähintään saman verran kuin vuonna 2017. Mahdollisuuksien mukaan testimääriä
nostetaan, jotta näkyvyys ja tietoisuus testaustoiminnasta paranevat entisestään. Lisäksi internetissä olevaa lääkelistaa päivitetään tarpeen mukaan.
Työryhmä järjestää dopingtestaajien koulutuspäivän vuoden 2018 aikana. Työryhmä on myös yhteydessä eläinlääketieteellisiin ja farmakologisiin asiantuntijoihin, ja kehittää edelleen antidopingvalvonnan yksityiskohtia valvovan tahon
kanssa.

3.5.2 Kansallisen geenivaraohjelman työryhmä
Työryhmä hallinnoi ja seuraa koirien geenivaraohjelman budjettia ja toimenpiteitä. Työryhmä työskentelee tiiviissä
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa kansallisen geenivaraohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2018 toiminta keskittyy sopivien urosten valintaan ja hyväksyntään sukusolujen pakastamiseksi. Työryhmä kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa.

3.5.3 Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä
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Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä vastaa kaverikoiravastaavien koulutustilaisuuksien ja Kaverikoira- ja Lukukoiraseminaarin järjestämisestä. Työryhmä toimii tarvittaessa kennelpiirien kaverikoiravastaavien apuna kaverikoira- ja lukukoirakurssien järjestämisessä, soveltuvuuden arviointitilaisuuksissa ja kaverikoirien palkitsemistilaisuuksissa. Työryhmä
kokoontuu vuoden aikana 7-10 kertaa.
Kaverikoiratoimintaa on lähes jokaisessa kennelpiirissä. Kaverikoiratoiminnassa tuodaan koiran avulla iloa ja elämyksiä
ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat vierailevat koiriensa
kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona esimerkiksi vanhainkodeissa, laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja päiväkeskuksissa. Kaverikoiraryhmiä on tällä hetkellä 65 ja uusille paikkakunnille perustetaan vuosittain kaverikoiraryhmiä. Aktiivisesti toimivia kaverikoiraohjaajia on noin 1 400 ja kaverikoiria noin 1 600.
Vuoden 2017 aikana käynnistettyä lukukoiratoimintaa on jo 12 eri kennelpiirin alueella. Lukukoirat innostavat lapsia
lukemaan. Koira kuuntelee lukijaa ja on läsnä. Lukukoirat työskentelevät pääasiassa kirjastoissa. Lukukoiria on tällä
hetkellä 71 (tilanne 31.8.2017).
Kennelliitto huolehtii kaverikoiravastaavien koulutuksesta järjestämällä kaverikoiravastaaville vuosittain 1-2 koulutusviikonloppua. Tavoitteena on uusien käytänteiden vakiinnuttaminen.
Vuosittain järjestetään 1-4 kaverikoira- tai lukukoirakurssia eri puolilla Suomea. Uusia kaverikoira- ja lukukoiraohjaajia
koulutetaan Kennelliiton ja kennelpiirien kaverikoiravastaavien järjestämillä kursseilla. Kaverikoira- ja lukukoiratoiminnassa mukana oleville ohjaajille järjestetään valtakunnalliset seminaarit vuoden 2018 aikana.
Kaverikoira- ja lukukoiratyöryhmä kokoaa tilastotietoa kaverikoira- ja lukukoiratoiminnasta toiminnan kehittämiseksi
ja sen laadun seuraamiseksi.
Kennelliiton kaverikoiratoiminta kuuluu hyötykoiratoimintaan ja jatkaa edelleen kansainvälistä yhteistyötään AAII:n
(Animal Assessed Intervention International) kanssa pyrkien noudattamaan toiminnassaan AAII:n eläinavusteiselle
toiminnalle asettamia standardeja. Työryhmä osallistuu AAII:n vuosittaisiin seminaareihin, kun tapahtumapaikka on
Euroopassa. Kaverikoiratyöryhmä osallistuu tarvittaessa myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.

3.5.4 Kirjasto- ja museotyöryhmä
Kirjasto- ja museotyöryhmä suunnittelee ja koordinoi Kennelliiton kirjasto- ja museohankkeita. Työryhmän tehtävänä
on tehdä Suomen Koiramuseon toimintaa tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla. Koiramuseo kerää, tallettaa ja
asettaa nähtäväksi suomalaisen koiraharrastuksen ja kotimaisten rotujen historiaa. Ennen museon uusien tilojen löytymistä työryhmä jatkaa museon perustamista valmistelevaa työtä museotoimiohjetta noudattaen. Museotyöhön
kuuluu esineiden, taulujen ja kirjojen konservoinnit, esineiden luettelointi, valokuvien järjestäminen ja luettelointi
sekä esineiden valokuvaus verkkomuseota varten. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa.
Verkkomuseon sivuille toteutetaan vuosittain vähintään yksi uusi verkkonäyttely. Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti
osasta verkkomuseossa esillä olevista teoksista maksetaan vuosittain tekijänoikeus- ja käyttömaksut Kuvasto ry:lle.
Kennelliitto ottaa vastaan lahjoituksia Koiramuseon hankintapoliittisten linjausten mukaisesti. Pyydettäessä työryhmä
auttaa muita museoita koira-aiheisissa näyttelyhankkeissa.
Jotta Suomen Koiramuseon tieto saataisiin paremmin tutkijoiden ja harrastajien saataville, palkataan määräaikainen
kirjastoalan työntekijä kolmeksi kuukaudeksi järjestämään ja luetteloimaan kirjaston kirjoja.
Kirjasto- ja museotyöryhmä valmistelee Suomen Kennelsäätiön perustamista. Kennelliiton alainen kirjasto- ja museotyöryhmän sekä sen vastuutoiminnot siirretään säätiölle, jonka säännöissä säätiölle määritellään myös muita tehtäviä.

3.5.5 Koiranet-työryhmä
Omakoira-palvelu tarjoaa laajasti jäsenille, koiranomistajille ja kasvattajille suunnattuja palveluita. Omakoira-palvelua
kehitetään edelleen lisäämällä uusia ominaisuuksia.
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Vuoden 2018 aikana tuotetaan nykyaikaisia mobiilisovelluksia, mm. Omakoira-jäsenpalvelu, helpottamaan jäsenpalveluiden saatavuutta.
Eläinlääkäreille luodaan Omakoira-palvelun kautta lisää mahdollisuuksia tallentaa koirien terveystietoja.
Kennelliiton järjestelmiä kehitetään tuotteistamalla niitä laajempaa käyttöä varten. Kennelliiton perusjärjestelmien
uusimiseen varaudutaan. Lisäksi Kennelliiton nettisivujen julkaisujärjestelmää päivitetään.

3.5.6 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 1-3 kertaa.

3.5.7 Suomen Kennelliitto ry:n säännöt -työryhmä
Suomen Kennelliitto ry:n säännöt -työryhmä valmistelee Kennelliiton uudet säännöt hallitukselle, joka esittää ne valtuustolle ja yleiskokoukselle 2019.
3.5.8 Kennelliiton vakiosopimuslomakkeet-työryhmä
Suomen Kennelliitto ry:n vakiosopimuslomakkeet -työryhmä valmistelee Kennelliiton uudet vakiosopimuslomakkeet
hallitukselle, joka esittää ne valtuustolle 2018.

3.6 Hallituksen valtuuttamat kennelpiirien yhteyshenkilöt
3.6.1 Aluekouluttajat
Kaikkiaan 18 kennelpiirissä on yhteensä 28 Kennelliiton nimeämää ja kouluttamaa aluekouluttajaa. He järjestävät
koululutus- ja valistustoimintaa kennelpiirien alueella Kennelliiton ja piirien toimeksiannosta.
Aluekouluttajat vastaavat lukuisista kasvattajan peruskursseista, kasvattajan jatkokursseista, koetoimitsija1- sekä
ylituomari1-koulutuksista eri puolilla Suomea. Aluekouluttajien toimialaan kuuluvat myös tunnistusmerkitsijöiden
koulutus ja virallisten DNA-näytteiden otto. Lisäksi he vastaavat ulkomuototuomareiden alkeiskurssin sekä Koirankasvatus tänään -kurssien käytännön järjestelyistä.
Kolmen aluekouluttajan työryhmä päivittää vuonna 2018 Kasvattajan jatkokurssin materiaalin. Tarvittaessa muutoksissa ja päivityksissä pyydetään asiantuntija-apua Kennelliiton toimikunnilta.
Aluekouluttajat rakentavat verkko-oppimisympäristöä ja muokkaavat kurssirakenteita. Kursseille ilmoittautumisessa
otetaan käyttöön sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä.

3.6.2 Kennelneuvojat
Kaikissa kennelpiireissä toimii kennelneuvojia. He neuvovat kasvattajia eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksista sekä
Kennelliiton omien, kasvatusta säätelevien ohjeiden ja määräysten ja koiran kauppaa ja sijoitusta koskevien ohjeiden
sisällöstä ja vaikutuksesta kasvatustoimintaan. Kennelneuvojat raportoivat toiminnastaan Kennelliittoon ja kennelpiiriin sekä tarvittaessa eläinsuojeluviranomaisille.
Kennelneuvojat toimivat oman kennelpiirinsä alueen kasvattajien tukena. He antavat kennelneuvontaa, ottavat tarvittaessa polveutumismäärityksiin tarvittavia DNA-näytteitä kennelneuvontakäyntien yhteydessä ja järjestävät tarvittaessa erilaisia näytteenottotilaisuuksia.

3.6.3 Kennelliiton kaverikoiravastaavat
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Kaverikoiravastaavia on 16. Kaverikoiravastaavan toimenkuvaan kuuluvat kaverikoiraohjaajien kouluttaminen sekä
kaverikoiratoiminnan valistustoiminta Kennelliiton ja kennelpiirien toimeksiannosta tai pyynnöstä.

3.6.4 Nuorisotoiminnan kouluttajat
Nuorisotoiminnan kouluttaja on kennelpiirinsä esittämä ja Kennelliiton kyseiseen tehtävään kouluttama ja nimeämä
henkilö, joka toimii oman kennelpiirinsä alueella yhteistyössä Kennelliiton, kennelpiirien, yhdistysten ja kennelpiirin
muiden jaostojen kanssa. Jokaisessa kennelpiirissä voi olla 1-3 nuorisokouluttajaa.
Nuorisotoiminnan kouluttajat koordinoivat kennelpiirin alueen nuorison koiraharrastusta ja aktivoida piirin alueen
nuoria koiraharrastuksen pariin. Nuorisotoiminnan kouluttajille järjestetään kaksi koulutusta vuonna 2018. Lisäksi
heille tarjotaan mahdollisuus osallistua Kennelliiton KoiraExpoon.

3.6.5 Näyttelyohjaajat
Näyttelyohjaaja on kennelpiirin näyttelyasiantuntija, joka toimii piirin hallituksen ja eri tahojen välisenä yhteyshenkilönä. Näyttelyohjaaja toimii kennelpiirin näyttelyasioiden yhteyshenkilönä myös Kennelliittoon. Kennelpiireissä toimii
42 näyttelyohjaajaa.
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.

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 Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys (HESY), Eläinsuojeluliitto Animalia ja Suomen Eläinlääkäriliitto. Kennelliitto tarjoaa työryhmän puheenjohtaja- ja sihteeripalvelut sekä perustoimintaan liittyvät taloudelliset resurssit.

3.7.2 Hyötykoiratoimikunta
Hyötykoiratoimikunta koordinoi jäsentahojensa yhteistoimintaa ja organisoi yhteisiä koulutus- ja neuvottelutapahtumia. Toimikunnan tehtävänä on tuoda esiin koirista saatava hyöty sekä avustavissa ja virkatehtävissä käytettyjen koirien ylivoimaisuus.
Hyötykoiratoimikunnan jäseniä ovat Suomen Kennelliitto ry., virkataholta Poliisikoiralaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Tullilaitoksen koirakoulu sekä Hypokoira ry, Invalidiliitto ry/Avustajakoirat, Axxell
Brusaby (avustajakoirien koulutus), Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, Suomen Kuulo- ja tukikoirayhdistys ry,
Näkövammaisten Keskusliitto ry/Opaskoirakoulu, Suomen Metsästysjäljestäjät ry, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja
Suomen Kennelliiton kaverikoiratoiminta. Kennelliitto tarjoaa toimikunnan puheenjohtaja- ja sihteeripalvelut sekä
perustoimintaan liittyvät taloudelliset resurssit.
Toimikunta kokoontuu kaksi kertaa. Toimikunta tutustuu myös mahdollisuuksien yhteiseen hyötykoiria koskevaan
aiheeseen vuoden aikana. Toimikunta järjestää hyötykoiraseminaariin 22.-23.3.2018.
Koiramessuilla 2018 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.
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3.7.3 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 seuraavan kolmivuotiskauden 2017–2019 ja tuottaa aktiivisesti materiaalia DogWellNet-sivustolle.

3.7.4 Suomen Eläinkilpailujen Antidopingtoimikunta
Suomen Eläinkilpailujen Antidopingtoimikunta on valtakunnallinen yhteistyöelin dopingvalvontaa varten. Toimikunnan
jäseniä ovat Suomessa eläinkilpailutoimintaan osallistuvat järjestöt. Kennelliitolla on toimikunnassa kaksi edustajaa.

3.7.5 Suurriistavirka-apu eli SRVA-toimikunta
Koe- ja kilpailutoimikunta on Suomen Riistakeskuksen, Suomen Metsästäjäliiton, sisäministeriön Poliisiosaston ja
Suomen Metsästysjäljestäjien kanssa Suurriistavirka-apu eli SRVA-toimikunnassa kehittämässä suurriistavirkaaputoimintaa.

3.8 Projektit
Hallitus voi käynnistää tarvittaessa selvitys- ja suunnittelu- tai toteutusprojekteja.

3.8.1. Kennelpiirien kehittämistyöryhmä
Vuonna 2017 on perustettu työryhmä, joka selvittää kennelpiirien toiminnan kehittämistä. Työryhmässä on mukana
on kennelpiirien ja Kennelliiton toimiston edustajat. Työryhmä kokoontuu vuoden aikana 1-3 kertaa.
3.8.2. Vaalivalmistelu
Hallitus laatii vaalivalmisteluprosessin valtuustossa käytäviä vaaleja varten.

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

3.10 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Kennelliitto seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja on mukana vaikuttamassa siihen. Kennelliitto antaa lausuntoja ja
ottaa kantaa koira-alaan liittyviin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja lainsäädäntöön. Lisäksi Kennelliitto pyrkii
viralliseksi tunnistusmerkintärekisterin pitäjäksi Suomessa. Kennelliiton yhteiskunnallista vaikuttamista kehittää vuoden 2019 loppuun saakka toimistoon palkattu yhteiskuntasuhteiden koordinaattori.
Kennelliitto pyrkii mukaan Porissa 16.-20.7.2018 järjestettävälle Suomi-Areenalle, jossa käydään keskustelua yhteiskunnan kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Tapahtumassa on mukana keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita.
Lisäksi Kennelliitto järjestää taustainfotilaisuuksia eri sidosryhmille, päättäjille ja medialle. Kennelliitto valmistautuu
vuoden 2019 yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemavuoteen.
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Koira kuntalaisena -projektissa tuotettua sisältöä siirretään Kennelliiton verkkosivu-uudistuksen yhteydessä digitaaliseen muotoon. Tavoitteena on jakaa koiran omistamiseen ja harrastamiseen liittyvää tietoa jäsenistölle, kuntien vaikuttajille, kuntalaisille sekä koiraharrastustoimintaan mukaan lähteville uusille potentiaalisille Kennelliiton jäsenille.

3.11 Kansainvälinen toiminta
Kennelliitto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen päätöksentekoon FCI:ssä ja 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 tukee edustusjoukkueiden lähettämistä FCI:n myöntämiin arvokilpailuihin. Lisäksi Kennelliitto tuo suomalaisia koiria ja suomalaista kasvatustyötä esille lähettämällä kotimaisten rotujen parhaita edustajia Maailman Voittaja näyttelyyn Amsterdamiin. Kennelliitto tukee myös Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuihin lähteviä koirakkoja.
Suomi toimii PKU:n puheenjohtajamaana 2016–2018. Puheenjohtajana on Suomen Kennelliiton valtuuston puheejohtaja ja Kennelliittoa edustavat hallituksen nimeämä jäsen sekä Kennelliiton toiminnanjohtaja. PKU:n toimikunnissa
käsitellään Pohjoismaiden kennelliitoille merkittäviä yksittäisiä asioita. Sen työvaliokunnassa laaditaan yhteisiä kannanottoja ja esityksiä FCI:lle sekä valmistellaan FCI:n kokouksissa käsiteltäviä asioita.
Kennelliitolla on edustajat FCI:n Euroopan osaston kokouksessa Kielcessä Puolassa 15.10.2018 ja parittomina vuosina
pidettävässä FCI:n yleiskokouksessa sekä FCI:n ja PKU:n toimikuntien kokouksissa.
Kennelliitto jatkaa vuonna 2017 alkanutta koulutusyhteistyötä Englannin Kennel Clubin kanssa ja aloittaa koulutusyhteistyön Egyptin Kennelklubin kanssa vuonna 2018.

3.12 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.
Kennelliiton toimisto toteuttaa hallituksen ja valtuuston päätökset ja valmistelee asiat päättävien elinten kokouksiin.
Toimisto hoitaa toimikuntien, työryhmien ja projektien sihteeri-, esittelijä- ja valmistelutehtävät.
Vuonna 2018 Kennelliiton toimistoa työllistää päivittäisten töiden lisäksi erityisesti vuoden teema ”Kehittyvät verkkopalvelut koiran hyvinvoinnin ja koiraharrastuksen tukena”, yhteiskuntavaikuttamisen vahvistaminen, Voittajanäyttelyiden ja Koiramessut-tapahtuman sekä KoiraExpon järjestäminen. Lisäksi syksyllä järjestetään Vantaalla rotujärjestöjen edustajille suunnatut järjestöpäivät.

3.12.1 Asiakaspalvelu
Puhelimitse annetavan yleisen neuvonnan toteuttaa alihankintana Kennelliiton tytäryhtiö Showlink Oy. Neuvonnassa
jaetaan koiratietoutta ja neuvotaan asiakkaita kennelharrastukseen liittyvissä asioissa. Neuvonnan lisäksi Showlink
rekisteröi pentueet ja tuontikoirat, tallentaa koe- ja näyttelytulokset ja osan terveystutkimuksista sekä käsittelee kennelnimianomukset, omistajailmoitukset ja valionarvoanomukset.

Kennelliiton toimiston asiantuntijat neuvovat jäseniä puhelimitse ja sähköpostitse. Palveluosasto vastaa röntgen-,
magneetti- ja tietokonetomografiatutkimusten lausunnoista sekä tallentaa osan terveystutkimuksista.
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3.12.2 Järjestötoiminta
Kennelliitto palvelee eettisesti kestävää rotukoirien jalostusta, kasvattamista sekä koiranpitoa. Järjestötoiminnan
osasto kerää ja tuottaa koira-aiheista informaatiota sekä järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta. Osasto on asiantuntijaorganisaatio, joka valmistelee ja toteuttaa jalostustieteellisen-, kasvattaja-, koe- ja kilpailu-, näyttely- ja ulkomuototuomari-, nuoriso- sekä tulevaisuustoimikunnan tekemät päätökset.

3.12.3 Jäsenpalvelu
Jäsenpalvelu neuvoo Kennelliiton henkilöjäseniä ja yhdistysjäseniä jäsenyyteen liittyvissä asioissa puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi jäsenpalvelu ylläpitää jäsenrekisteriä. Yhdistysjäsenten osalta neuvonta sisältää lisäksi yhdistyshakemuksiin liittyvät asiat.

3.12.4 Kansainvälinen toiminta ja tapahtumat
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin kenneljärjestöihin, joista tärkeimmät ovat kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI ja Pohjoismainen Kennelunioni PKU. Lisäksi osasto suunnittelee ja
järjestää kotimaassa ja ulkomailla tapahtumia, joissa Kennelliitto on mukana. Lisäksi osasto avustaa muita Kennelliiton
osastoja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Kansainvälisen toiminnan ja tapahtumien osasto on myös yhteydessä muihin ulkomaisiin kenneljärjestöihin sekä huolehtii Kennelliiton kansainvälisissä tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden tukipalveluista. Vuoden 2018 aikana
kehitetään ja parannetaan kansainvälisissä tehtävissä toimivien luottamushenkilöiden valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä järjestämällä heille koulutus- ja suunnittelupäivät.
Suomen Kennelliitto vastaa PKU:n puheenjohtajuudesta vuosina 2016–2018 ja tarjoaa toimikauden aikana myös
PKU:n sihteeritehtävät toimistotyönä.
Kennelliitto pyrkii saamaan edustajan mahdollisimman moniin eri kansainvälisiin yhteistyöelimiin.

3.12.5 Kasvatus ja jalostus
Toimistosta annetaan jalostusneuvontaa niin rotuyhdistyksille kuin yksittäisille Kennelliiton jäsenille. Osaston vastuulla
on myös kennelneuvonta, kuluttajavalistus sekä koirien hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

3.12.6 Kaverikoira- ja lukukoiratoiminta
Kennelliiton valtakunnallista kaverikoira- ja lukukoiratoimintaa koordinoi tällä hetkellä Kennelliiton toimisto. Sekä
kaverikoira- että lukukoiratoiminta perustuvat vapaaehtoistoimintaan.

3.12.7 Koe- ja kilpailutoiminta
Kennelliiton toimisto vastaa eri tapahtumien, kuten kilpailujen ja kokeiden anomiseen, hyväksymiseen sekä järjestämiseen liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. Toimisto päivittää toimihenkilötietoja sekä neuvoo tapahtumien järjestäjiä
ja niissä toimivia koiraharrastajia. Kennelliitto vastaa ylituomareiden peruskoulutuksesta.

3.12.8 Nuorisotoiminta
Kennelliiton toimisto koordinoi nuorisotoimintaa ja ylläpitää yhteyksiä eri yhteistyötahoihin. Toimisto valmistelee ja
vastaa nuorisotoimikunnan päätösten toimeenpanosta. Kennelliitto tukee kennelpiirien nuorisotoimintaa muun muassa nuorisokouluttajien tapaamisilla ja aktiivisella yhteistyöllä. Toimisto koordinoi ja järjestää nuorille suunnattua toimintaa ja muita nuorisotapahtumia.
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3.12.9 Tukipalvelut
Tietotekniikka
ICT-osasto ja Kennelliiton tytäryhtiö Prettybit Projects Oy ylläpitävät Kennelliiton toimiston ja Kennelliiton tytäryhtiöiden tietotekniikkatoimintoja sekä koira- ja jäsentietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja. Lisäksi ICT-osasto huolehtii
Kennelliiton toimiston ja tytäryhtiöiden ICT-tukipalveluista sekä asiakasneuvonnasta. Osasto tekee yhteistyötä PKU:n
muiden jäsenmaiden ICT-osastojen kanssa ja suunnittelee Pohjoismaista tietokantayhteistyötä.

Talous
Talousosasto hoitaa Kennelliiton päivittäisen maksuliikenteen ja kirjanpidon. Se 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.

Viestintä, markkinointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Viestintäosasto vastaa Kennelliiton sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, pr-toiminnasta, markkinoinnista, painotuotteista sekä media- ja sidosryhmäsuhteista ja yhteiskunnallisten suhteiden koordinoinnista. Osasto vastaa myös Kennelliiton brändistä, johon liittyy yhtenevän ilmeen ja samansuuntaisten viestien koordinoinnista huolehtiminen. Viestintäosasto vastaa lisäksi Kennelliiton, Koiramessut-tapahtuman, Hankikoira.fi:n ja Koiramuseon internetsivustojen sisällöstä ja ulkoasusta. Päivittäiseen työhön kuuluvat myös mediapalvelut sekä Kennelliiton sosiaalisen median kanavien
eli Facebook-, Twitter-, Instagram- ja YouTube-tilien ylläpito.
Viestintäosasto kehittää kokonaisvaltaisesti Kennelliiton mediapalveluita. Kennelliiton internet-sivut uusitaan. Palveluita medialle kehitetäänja ulkoista viestintää sekä mediaseurantaa tehostetaan. Vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa lisätään. Sidosryhmäviestintää lisätään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Toiminnassa painottuu lisäksi
Kennelliiton teemavuoteen liittyvä viestintä ja markkinointi. Kennelliiton sisäistä viestintää kehitetään.
Viestintäosasto vastaa myös Koiranpäivän 24.4. suunnittelusta ja toteutuksesta. Koiranpäivä järjestetään yhdessä
kennelpiirien kanssa 12. kerran. Koiranpäivän teema noudattaa mahdollisuuksien mukaan Kennelliiton vuoden teemaa. Koiranpäivällä Kennelliitto haluaa muistuttaa ihmisen parhaan ystävän merkityksestä. Koiranpäivänä korostetaan
pehmeitä ja lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa.
Viestintäosaston muut erityistehtävät liittyvät KoiraExpoon ja Koiramessut-tapahtumaan sekä Koira kuntalaisena toimintaan.
Strategiansa mukaisesti Kennelliiton tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä hyvinvoivan koiran ja ihmisen yhteiselossa sekä toimia koirien, vastuullisten kasvattajien ja koiranomistajien edunvalvojana.
Yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tiivistetään. Vaikuttamistyötä ja viestintää vahvistetaan lisäämällä vuorovaikutusta viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa muun muassa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen ja mahdollisen koirien pakollisen tunnistusmerkinnän valmistelussa. Medianäkyvyyttä haetaan erityisesti teemavuoden asioille, Koiranpäivälle sekä kaveri- ja lukukoiratoiminnalle. Kennelliitto pyrkii mukaan valtakunnalliseen yhteiskunnallisen keskustelun Suomi Areenaan Porissa 16.-20.7.2018.

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

3.13.1 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. Yhtiön hallitus kokoontuu vuonna 2018 tarvittaessa.
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Koiramme-lehti on erittäin tunnettu, vanha ja vahva brändi, jonka asiantuntemukseen koiramaailmassa luotetaan.
Yhtiön tavoitteena on tuottaa sekä Kennelliiton painettu jäsenlehti Koiramme että verkossa ilmestyvä, vuonna 2017
perustettu, kaikille avoin ja ilmainen Koiramme-uutisverkkolehti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2018
aikana julkaistaan myös yksi-kaksi Koiramme-erikoisnumeroa, jotka on suunnattu kasvattajille. Yhtiö voi kustantaa
myös koirakirjoja.
Koiramme-lehti on 10 kertaa vuodessa ilmestyvä Kennelliiton jäsenlehti. Tavoitteena on tarjota kaikkia Kennelliiton
jäsen- ja harrastussektoreita palveleva, monipuolinen ja kiinnostava lehti. Lehden levikin odotetaan laskevan lievästi
vuonna 2018 (noin 148 000 kpl vuonna 2017). Verkkolehden odotetaan edistävän Koiramme-lehden ilmoitusmyyntiä.

3.13.2 Prettybit Projects Oy
Prettybit Projects Oy suunnittelee ja kehittää Kennelliiton tietojärjestelmiä. Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan
lisäksi neljä jäsentä. Esittelijä-sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus kokoontuu vuonna 2018 tarvittaessa. Yhtiön toimipiste on Tampereella.
Prettybit Projects Oy kehittää ja ylläpitää Kennelliiton ja sen tytäryhtiöiden IT-järjestelmiä kuten mm. koirarekisteriä,
Omakoira-palvelua, tapahtumakalenteria, jalostustietojärjestelmää sekä näyttelyjärjestelmää.
Vuonna 2018 yhtiön painopiste on Kennelliiton palveluiden ja järjestelmien kehittämisessä siten, että sähköinen asiointi ja sähköiset palvelut monipuolistuvat ja paranevat entisestään. Tavoitteena on myös tuotteistaa osa järjestelmistä siten, että palveluita on mahdollista joustavasti tarjota myös ulkopuolisille tahoille.

3.13.3 Showlink Oy
Showlink Oy myy koiranäyttelypalveluita, koiraharrastukseen liittyviä tuotteita koiraharrastajille ja tallennuspalveluita
Kennelliitolle. Showlink Oy koostuu näyttelypalveluihin ja myyntiin keskittyneestä yksiköstä Espoossa sekä Kennelliiton
puhelinneuvonta- ja tallennuspalveluista vastaavasta yksiköstä Sorsakoskella.
Showlink vastaa myös Kennelliiton virallisten lomakkeiden ja sääntökirjojen painattamisesta ja myynnistä.
Showlink Oy:n molempien toimitilojen yhteydessä sijaitsee Kennelliiton asiapapereiden noutopiste.
Showlink Oy myy ensisijaisesti koiranäyttelypalveluita näyttelyjärjestäjille ja harjoittaa kauppaa, jonka tarkoituksena
on tuottaa Kennelliitolle taloudellista tulosta. Myyntiartikkeleihin kuuluvat esimerkiksi tekstiilit, palkinto- ja lahjatuotteet sekä koiranäyttelytarvikkeet. Lisäksi Showlink Oy vastaa Kennelliiton puhelinneuvonnasta ja tuottaa Kennelliiton
tallennus- ja rekisteröintipalvelut.
Vuonna 2018 Showlink Oy:n painopistealueita ovat muun muassa kannattavuuden parantaminen ja vakaana säilyttäminen, sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen ja tuotteistuksen monipuolistaminen. Koko perheen messutapahtumia ja niiden järjestämistä kehitetään edelleen. Lisäksi kolmea jo olemassa olevaa tapahtumaa kehitetään sisällöiltään siten, että niiden jatkuvuus on turvattu.

3.14 Rahastot
3.14.1 Koirien terveystutkimusrahasto
Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta perustivat vuonna 2009 Koirien terveystutkimusrahaston. Sen 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 ja yliopisto maksaa rahastolle kiinteän 5–7 % vuotuisen tuoton. Rahaston varojen käytöstä päättää
sen hoitokunta. Hoitokunnan jäsenistä puolet nimittää Helsingin yliopiston rehtori ja puolet Kennelliiton hallitus. Hoitokunnassa Kennelliittoa edustavat Helena Suni, Eeva Anttinen ja Kirsi Sainio vuosina 2016-2018.
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Kennelliitto ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta pyrkivät lisäämään terveystutkimusrahaston tunnettuutta rahaston pääoman kartuttamiseksi. Rahastosta on mahdollista myöntää apurahoja vuonna 2018.

3.15 Yhteistyösopimukset
Kennelliitolla on voimassa olevat yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Försäkringsaktiebolaget Agria, Royal
Canin Finland Oy, Restel Oy ja Mars Finland Oy.
Vuoden 2018 aikana vahvistetaan nykyisiä yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden hankintaa
jatketaan.
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4 ERITYISTEHTÄVÄT
4.1. Kennelliiton uudet toimitilat
Kennelliiton toimisto kartoittaa mahdollisuuksia liiton uusiksi toimitiloiksi ja nykyisestä kiinteistöstä luopumiseksi.
Selvitystyötä esitellään valtuuston vuoden 2018 kokouksissa.

4.2. Suomen Kennelsäätiön perustaminen
Kennelliiton alaisuudessa toimivan koiramuseon ja kirjaston toiminnot siirretään perustettavaan Kennelsäätiöön. Säätiön 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 tarkoitusta voidaan toteuttaa ylläpitämällä Suomen Koiramuseota ja kirjastoa, kartuttamalla niiden kokoelmia,
osallistumalla tarkoitusta tukevien koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen sekä myöntämällä mahdollisuuksien mukaan apurahoja ja avustuksia. Säätiö voi myös ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.
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5 BUDJETTITAVOITTEET
5.1 Keskeisiä tunnuslukuja
2014

2015

2016

2017 budjetti

2018 budjetti

Henkilöjäseniä

147 516

147 565

146 111

146 142

145 067

Jäsenyhdistyksiä

1 923

1 935

2 058

2 049

2 057

Rekisteröintejä

46 426

46 919

46 237

47 000

46 000

Toimihenkilöiden tehdyt henkilötyövuodet

39

40

39

41

41

5.2 Kennelliiton taloudelliset tavoitteet
Koirien rekisteröintimäärät ovat vaihdelleet vain vähän viime vuosien aikana. Vuoden 2018 talousarvio perustuu olettamalle, että rotukoirien rekisteröintimäärä tulee olemaan hieman yli 46 000.
Rekisteröintimaksutuottoihin vaikuttaa merkittävästi Omakoira-järjestelmän kautta tehtäville rekisteröinneille myönnettävä alennus. Omakoiran käyttö on edelleen hieman kasvanut. Rekisteröintimaksuihin ei ole budjetoitu korotuksia.
Kennelliiton jäsenmäärä on laskenut edellisen vuoden ja kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli
148 269 jäsentä. Vuoden 2018 jäsenmäärän arvioidaan olevan noin 147 000 jäsentä.
Varsinasta jäsenmaksua korotettiin 40 euroon vuonna 2016. Jäsenmaksuihin ei ole tulossa muutoksia vuonna 2018.
Jäsenmaksutuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2016 toteutuneet jäsenmaksutuotot, sillä vuoden 2016 jäsenmaksukorotus näkyy täysimääräisesti tuottoina vuodesta 2017 alkaen.
Terveystutkimuksista saadut tuotot ovat kasvaneet viime vuosien aikana tutkimusmäärien kasvusta johtuen. Vuoden
2018 tuottojen arvioidaan yltävän vuoden 2016 tasolle.
Keskimääräisen henkilömäärän on arvioitu olevan 41. Henkilömäärä nousee kahdella ja henkilöstökulut nousevat
vastaavasti.
Kennelliiton järjestelmäkehitys tapahtuu pääsääntöisesti konserniyhtiö PrettyBit Projects Oy:n toimesta. Kustannukset
kirjataan Kennelliiton kirjanpidossa konserniostoina ja PrettyBit Projects Oy:ssä konsernimyyntinä.
Järjestelmäkehitykseen liittyvät kustannukset kasvavat uusista hankkeista johtuen.
Ulkopuoliset palvelut kasvavat mm. Koiramme -lehden tilaushinnan kasvusta sekä järjestöosaston uusista hankkeista
johtuen.
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