
Suomen Kaukasiankoirat ry  
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
 
 
YLEISTÄ 
 
Rotuyhdistys on pyrkinyt noudattamaan toimintasuunnitelmaa siltä osin kuin se on ollut mahdollista covid-19 
rajoitusten puitteissa. Valitettavasti osa tapahtumista on ollut pakko jättää toteuttamatta yhdistyksestä 
riippumattomista syistä.  
Tapahtumaköyhän kesän ja syksyn aikana hallitus pyrki saamaan keskeneräisiä asioita ajan tasalle 
päivittämällä muun muassa yhdistyksen kotisivuja, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päivittämättä 
jääneitä tiedostoja ja panostamalla lehden tekoon. Projekti jatkuu edelleen. 
Jäsenmäärässä näkyi loppuvuodesta mukavaa nousua. Vuoden 2019 lopussa yhdistyksellä oli jäseniä 42 ja 
vuoden 2020 lopulla peräti 58.  
Kesäkuussa 2020 tapahtunut yhdistyksen varojen huijaus puhututti jäseniä. Ja ei-jäseniä.  
  
JÄSENISTÖ 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 58 maksanutta jäsentä sekä kaksi (2) kunniajäsentä. Jäsenmaksut 
olivat edellisen vuoden tavoin: varsinainen jäsen 25€, perheenjäsen 10€ ja kasvattajan ilmoittama uusi jäsen 
15€ ja pitkäaikaisjäsen (10v.) 160€. 
  
HALLINTO 
 
Suomen Kaukasiankoirat ry:n hallituksen toimihenkilöt 6.6.2020 alkaen: 
 
Puheenjohtaja    Heidi Mustonen 18.7.2020 alkaen 
 
Varapuheenjohtaja   Pirjo Voltti 4.10.2020 saakka. Katriina Raanto 24.10.2020 alkaen  
Sihteeri    Tiina Ekman 18.7.2020 alkaen                                 
Rahastonhoitaja   Mei-Gen Tcheng 
Jäsensihteeri    Pirkko Järvinen 6.6.2020 saakka. Laura Malin 7.6.2020 alkaen 
Jäsen     Anne Mustonen 
Jäsen     Nina Eistiö 
Jäsen    Tiina Mäkitalo 20.1.2021 saakka 
Jäsen    Veera Sipilä 
 
Varajäsen   Pirkko Järvinen 6.6.2020 
Varajäsen    Jouko Lukkarinen 18.7.2020 alkaen 
Varajäsen    Pertti Järvinen 24.11.2020 saakka 
 
Tilintarkastajina toimineet: 
Tilintarkastaja    Kirsi Wikström 
 
Varatilintarkastaja    Jouni Haatainen 
 
Pentuvälittäjänä toiminut  Laura Malin 
 
Tiedottaja    Katriina Raanto 
     
 
Hallitustyön tueksi ja helpottamiseksi ovat toimineet seuraavat toimikunnat: 
 
Jalostustoimikunta  
Puheenjohtaja  Katriina Raanto  
Jäsenet  Heidi Mustonen 

Jouko Lukkarinen 
Pirjo Voltti 4.10.2020 saakka 



 
Luonnetestitoimikunta  
Puheenjohtaja  Pirjo Voltti  
Jäsenet  Pertti Järvinen 
  Heidi Leivoja 
  Kari Leivoja 
  Katriina Raanto 
  Riina Saarinen 6.11.2020 saakka 
   
  
   
 
Tiedotustoimikunta & lehti 
Puheenjohtaja  Katriina Raanto 
Jäsenet  Heidi Mustonen 
  Anne Mustonen 
  Pirjo Voltti 4.10.2020 saakka 
  
 
Näyttelytoimikunta  
Puheenjohtaja  Nina Eistiö 
Jäsenet  Heidi Mustonen 

Tiina Ekman 
 
 
VUOSI- JA YLEISKOKOUKSET 
 
Suomen Kaukasiankoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.6.2020 Kuohulla. Myös yleiskokous 
pidettiin 18.7.2020 Kuohulla. 
 
Vuosikokouksessa oli läsnä 11 jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Mustonen ja 
kokouksen sihteeriksi Pirjo Voltti. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Wikström Kirsi ja 
Haatainen Jouni.  
 
Yleiskokouksessa oli läsnä 7 jäsentä, sekä ulkopuolinen kokouksen vetäjä Jukka Rouhiainen. 
Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rouhiainen ja kokouksen sihteeriksi Heidi Mustonen. 
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Eistiö ja Katriina Raanto. 
 
Ylimääräinen yleiskokous pidettiin jäsenten pyynnöstä 19.1.2021 Teams-sovelluksen välityksellä, kokous ei 
ollut lainvoimainen. Kokoukseen ilmoittautui 44 jäsentä. 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
SKK ry:n hallitus on pitänyt 6.6.-31.12.2020 aikana yhteensä kymmenen (10) kokousta, joista yksi (1) on 
ollut läsnäolokokous ja yhdeksän (9) virtuaalikokouksia Skypen tai Teamsin välityksellä.  
Oheisesta listauksesta käy ilmi jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin:  
 
31.12.2020 mennessä pidettyihin kokouksiin osallistuneet 

Läsnäolokokoukset  Virtuaalikokoukset 
Eistiö Nina  1/1     8/9 
Mustonen Anne  1/1   8/9 
Mustonen Heidi  1/1     9/9 
Mäkitalo Tiina  0/0   5/9 
Raanto Katriina  1/1     9/9 
Sipilä Veera  0/1    3/9  
Voltti Pirjo   1/1     2/2 
 
Lukkarinen Jouko   1/1      1/9 
Järvinen Pertti  0/1     1/5 



  
Hallituksen jäsenille pyrittiin lähettämään esityslista noin viikkoa ennen kokousta, jotta jokaisella olisi aikaa 
tutustua esityslistaan. Kokouksen jälkeen pöytäkirja lähetettiin sähköisesti tarkastettavaksi hallituksen 
puheenjohtajalle ja hyväksynnän jälkeen lähetettiin hallituksen jäsenille. 
Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus on myös käsitellyt ja keskustellut asioista hallituksen messenger-
ryhmässä. 
 
TOIMINTA 
 
Julkaisutoiminta 
Yhdistys julkaisi kesä-joulukuun 2020 aikana yhden lehden, Kaukasialainen 2020. 
 
Marraskuussa julkaistiin vuosikalenteri 2021, joka oli kuvitettu yhdistyksen jäsenten kaukasiankoirien kuvilla.  
Yhdistyksen kotisivujen www.caucasian.fi. ylläpidosta vastasivat vuonna 2020 Heidi Mustonen ja Katriina 
Raanto.  
Yhdistyksen Facebook-sivujen ”Suomen Kaukasiankoirat ry” ylläpitäjinä toimivat Katriina Raanto, Nina Eistiö 
ja Heidi Mustonen. 
 
 
Koulutus- ja harrastustoiminta 
 
COVID-19 rajoitusten vuoksi 2020 ei järjestetty koulutus- tai harrastustoimintaa. 
 
Jalostustoiminta 
Jalostustoimikunnan yhdistyksen kotisivuilla ylläpitämälle jalostusuroslistalle ei 2020 ilmoitettu uroksia.   
Listalle pääsemiseksi urokselta edellytetään jalostussuositusten täyttymistä ja jalostustoimikunnan laatimaan 
terveyskyselyyn vastaamista. 
Jalostustoimikunta neuvoi sähköpostitse ja puhelimitse rodunharrastajia jalostustoiminnassa. 
 
Yhdistyksen kotisivuilta löytyy myös jalostustoimikunnan ylläpitämä kasvattaja-lista. Listalle pääsyn 
edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys ja kennelnimi tai kasvattajakurssi. Kasvattajalla on myös oltava 
omistuksessaan tai sijoituksessa vähintään yksi potentiaalinen jalostuskelpoinen kaukasiankoiranarttu, jolle 
on tehty PEVISA-tutkimukset ja koira voi niiden puitteissa toimia jalostusyksilönä ja tuottaa rekisteriin 
pentueen. Lisäksi vaaditaan kenneltarkastus tai muu virallisen tahon tekemä tarkastus, joka on alle kolme 
vuotta vanha. Listalla on tällä hetkellä neljä (4) kasvattajaa: Little Freak’s, Zaijas, Zirokin ja Marmus’kan. 
 
Vuonna 2020 Suomen Kennelliittoon rekisteröitiin seitsemän (7) kaukasiankoirapentuetta, yhteensä 37 
pentua. 
 
Pentuvälittäjänä toimi Laura Malin. Jäsenten pentueilmoitukset julkaistaan veloituksetta yhdistyksemme 
kotisivuilla. Kaukasialainen-lehdessä julkaistiin 2020 terveystulokset ja tuontikoirat. Vuonna 2020 
pentuvälitykseen ilmoitettiin yksi (1) pentue. 
 
Vuonna 2020 kuvattiin virallisesti yhteensä viidentoista (15) Suomen Kennelliittoon rekisteröidyn 
kaukasiankoiran lonkat ja kyynärät.  
  
Koe- ja kilpailutoiminta 
Kaarinassa pidettiin 12.11.2020 luonnetesti, johon osallistui kaksi (2) kaukasiankoiraa ja kahdeksan (8) 
muun rotuista.  
 
Näyttelytoiminta 
 
Näyttelykoirakilpailun voittaja valittiin toukokuussa ja vuoden 2019 näyttelykoirana palkittiin Little Freak’s 
Gordii, omistaja Veera Sipilä ja kasvattaja Katriina Raanto. 
 
Covid-19:n tuomista rajoituksista huolimatta Kennelliitto järjesti vuonna 2020 näyttelyitä, joten yhdistys 
järjestää jäsenilleen näyttelykoirakilpailun 2020, jonka osallistumisaika umpeutuu tavan mukaan 30.4.2021. 
 
Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toukokuussa 2020 ei järjestetty Top Ovcharka Show’ta. 
  

http://www.caucasian.fi/


 
PR-toiminta 
 
Yhdistys on antanut rotuinfoa sitä tarvitseville vastaamalla sähköposteihin ja kotisivujen 
yhteydenottolomakkeella tulleisiin kyselyihin. Vuonna 2020 yhdistys hyödynsi tiedottamisessa myös 
Facebook-sivuaan, joka tavoittaa paljon jäseniä ja on nopea, tehokas ja ajantasainen tiedotuskanava. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisesti olleet yhteydessä ulkomaalaisiin kenneleihin varsinkin jalostusasioissa. 
Kaukasialainen 2020 - lehdestä lähetettiin pyynnöstä kaksi julkaisua Venäjälle, Evgeny Pudeeville, joka oli 
kirjoittanut lehteen artikkelin.   
 
Muu toiminta 
 
Kennelliitto palkitsi isokyröläisen Andie Feldtin omistaman kaukasiankoira Vilman sankarikoiran arvomerkillä 
sen herätettyä perheen yöllä aggregaatin sytyttyä palamaan. Myös rotuyhdistys on päättänyt palkita Vilman 
sankarikoiran diplomilla.  
 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen suurimmat tuotot muodostuivat logotuotteiden myynnistä sekä jäsenmaksuista. Tilikauden tulos 
oli 1855,27 € ylijäämäinen.  
 
Suomen Kaukasiankoirat ry joutui huijauksen kohteeksi kesäkuussa 2020, kun yhdistyksen rahastonhoitaja 
maksoi hyvässä uskossa 1.730,00 € entisen puheenjohtajan sähköpostiosoitteesta tulleen maksupyynnön 
mukaisesti. Yhdistyksen vanha maksukäytäntö mahdollisti laskujen maksamisen siten, että kuitti lähetettiin 
kirjanpitoon jälkikäteen. Kesäkuisen huijauksen jälkeen istuva tuore hallitus muutti maksukäytäntöä niin, että 
kuitti pitää aina olla maksupyynnön liitteenä ja asian oikeellisuuden tarkistaa kaksi hallituksen jäsentä.  
 
Maksutapahtuman jälkeen rahastonhoitaja oli yhteydessä hallitukseen ja ymmärsi tulleensa huijatuksi. Hän 
teki asiasta välittömästi rikosilmoituksen nimikkeellä petos ja yritti pysäyttää maksun siinä onnistumatta. 
Poliisin mukaan kyseessä on tyypillinen tämän ajan trendihuijaus Koska poliisitutkinta oli vuoden vaihteessa 
vielä kesken ja rahasummaa yritettiin aktiivisesti saada pankin kautta takaisin, näkyy huijattu summa, 
1.730,00 €, siirtosaamisena vuoden 2020 tilinpäätöksessä.  
 
Huijatusta summasta on onnistuttu saamaan osa takaisin: 26.1.2021 italialainen pankki palautti yhdistyksen 
tilille 555.89 €. 
 
Poliisitutkinta keskeytettiin 3.2.2021, koska rikoksesta ei epäillä ketään eikä asiaan vaikuttavaa selvitystä ole 
saatavilla. 

 


