
Suomen Kaukasiankoirat ry 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

YLEISTÄ

Rotuyhdistys on pyrkinyt noudattamaan toimintasuunnitelmaa siltä osin kuin se on ollut mahdollista covid-19 
rajoitusten puitteissa. 
Kotisivujen päivitys sekä JTO on vielä kesken päivitysten osalta.
Jäsenmäärä nousi vuodentakaisesta viidellä jäsenellä. 
 
JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 65 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 2021:

Puheenjohtaja Heidi Mustonen 
Varapuheenjohtaja Katriina Raanto 
Sihteeri Tiina Ekman                            
Rahastonhoitaja Mei-Gen Tcheng
Jäsensihteeri Laura Malin 
Jäsen Anne Mustonen
Jäsen Nina Eistiö
Jäsen Taina Kalliojärvi 24.4.2021 alkaen
Jäsen Tiina Mäkitalo 20.1.2021 saakka
Jäsen Veera Sipilä
Jäsen Ulla Luukkainen 24.4.2021 alkaen
Varajäsen Jouko Lukkarinen 
Varajäsen Henna Nygren 24.4.2021 alkaen

Toiminnantarkastajina toimineet:
Toiminnantarkastaja Sari Kupiainen

Varatoiminnantarkastaja Leevi Ekman

Pentuvälittäjänä toiminut Laura Malin

Tiedottaja Katriina Raanto

Hallitustyön tueksi ja helpottamiseksi ovat toimineet seuraavat toimikunnat:

Jalostustoimikunta 
Puheenjohtaja Katriina Raanto
Jäsenet Heidi Mustonen

Jouko Lukkarinen

Luonnetestitoimikunta 
Puheenjohtaja Veera Sipilä
Jäsenet Johanna Rauma

Nina Eistiö
Taina Kalliojärvi



Tiedotustoimikunta & lehti
Puheenjohtaja Katriina Raanto
Jäsenet Anne Mustonen

Heidi Mustonen
Taina Kalliojärvi

Näyttelytoimikunta 
Puheenjohtaja Nina Eistiö
Jäsenet Heidi Mustonen

Henna Nygren
Johanna Rauma
Tiina Ekman

VUOSI- JA YLEISKOKOUKSET

Ylimääräinen yleiskokous pidettiin jäsenten pyynnöstä 19.1.2021 Teams-sovelluksen välityksellä, kokous ei 
ollut lainvoimainen. Hanna-Mari Rajaniemi esitti eriävän mielipiteen kokouksen laillisuudesta. Rajaniemi oli 
tarkistanut PRHlta sekä Kennelliiton lakimieheltä, ettei käytännössä yhdistyksen kokousta ole mahdollista 
toteuttaa ainoastaan etänä Covid-19 poikkeuslakien perusteella vaan läsnäolo-oikeus kokoukseen on 
sallittava. Lisäksi yhden yhdistyksen jäsenen osallistuminen kokoukseen oli evätty. Kokoukseen ilmoittautui 
44 jäsentä.

Suomen Kaukasiankoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.4.2021 hybridikokouksena. 

Varsinaisessa vuosikokouksessa oli läsnä 19 jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari 
Kupiainen ja kokouksen sihteeriksi Tiina Ekman. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna 
Nygren ja Janni Mentula.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

SKK ry:n hallitus on pitänyt 1.1.2021.-31.12.2021 aikana yhteensä kahdeksan (8) kokousta, joista kaikki on 
ollut virtuaalikokouksia Teamsin välityksellä. 
Oheisesta listauksesta käy ilmi jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin: 

31.12.2021 mennessä pidettyihin kokouksiin osallistuneet
          

Eistiö Nina 8/8
Kalliojärvi Taina 3/4
Luukkainen Ulla  3/4
Mustonen Anne 8/8
Mustonen Heidi 8/8
Mäkitalo Tiina 1/1
Raanto Katriina 8/8
Sipilä Veera 6/8

Lukkarinen Jouko  1/8
Nygren Henna 1/4
 
Hallituksen jäsenille pyrittiin lähettämään esityslista noin viikkoa ennen kokousta, jotta jokaisella olisi aikaa 
tutustua esityslistaan. Kokouksen jälkeen pöytäkirja lähetettiin sähköisesti tarkastettavaksi hallituksen 
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, hyväksynnän jälkeen lähetettiin hallituksen jäsenille. Hallituksen 
pöytäkirjat tarkastettiin aina seuraavassa kokouksessa.
Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus on myös käsitellyt ja keskustellut asioista hallituksen messenger-
ryhmässä ja koonnut näistä sähköiset päätökset pöytäkirjojen liitteiksi.



TOIMINTA

6.1 Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisi vuonna 2021 kaksi laadukasta Kaukasialainen-lehteä, kesäkuussa ja joulukuussa. Taitto ja 
paino 4M Suomi Oy. Lehdet saivat paljon kiitosta sekä sisällöstä että printtilehden laadusta.
Joulukuussa julkaistiin vuosikalenteri 2022, joka oli kuvitettu yhdistyksen jäsenten kaukasiankoirien kuvilla. 
Painopaikka 4M Suomi Oy.
Yhdistyksen kotisivujen www.caucasian.fi. ylläpidosta vastasivat vuonna 2021 Heidi Mustonen ja Katriina 
Raanto. Mustonen muutti kaikki entiset paperiset lomakkeet sähköiseen muotoon. 
Yhdistyksen Facebook-sivujen ”Suomen Kaukasiankoirat ry” ylläpitäjinä toimivat Katriina Raanto, Nina Eistiö 
ja Heidi Mustonen. Sivuilla julkaistiin aktiivisesti yhdistystä koskevia ajankohtaisia tiedotteita, 
logotuotemainoksia ja tapahtumia, jotka näkyvät myös yhdistyksen kotisivuilla automaattisesti. 

6.2 Koulutus- ja harrastustoiminta

COVID-19 rajoitusten vuoksi 2021 ei järjestetty koulutus- tai harrastustoimintaa.

6.3 Jalostustoiminta

Jalostustoimikunta neuvoi sähköpostitse ja puhelimitse rodun harrastajia jalostustoiminnassa ja oli 
yhteydessä Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan.
Yhdistyksen kotisivuilta löytyy 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. 
Kotisivuilta löytyvälle jalostusuroslistalle voi ilmoittaa koiran nyt sähköisesti. Jalostustoimikunnan 
ylläpitämällä jalostusuroslistalla on yksi uros. Listalle pääsemiseksi urokselta edellytetään 
jalostussuositusten täyttymistä ja jalostustoimikunnan laatimaan terveyskyselyyn vastaamista.
Jalostustarkastukseen osallistui hyväksytysti yksi narttukoira, Alma iz Aleksandrovoi Slobody, om. Katriina 
Raanto. Jalostustarkastajana toimi rodun erikoistuomari Irina Poletaeva. 
Suomen Kennelliittoon rekisteröitiin kolme (3) kaukasiankoirapentuetta, yhteensä kaksikymmentäkaksi (22) 
pentua. Pentuvälittäjänä toimi Laura Malin. Jäsenten pentueilmoitukset julkaistaan veloituksetta 
yhdistyksemme kotisivuilla. Pentuvälitykseen ei ilmoitettu yhtään pentuetta. 
Kaukasialainen 2/2021-lehdessä julkaistiin 2021 terveystulokset ja tuontikoirat. Vuonna 2021 kuvattiin 
virallisesti yhteensä neljäntoista (14) Suomen Kennelliittoon rekisteröidyn ja yhden Venäjän rekisterissä 
olevan kaukasiankoiran lonkat ja kyynärät.
Yhdistyksen luustokuvauskampanjan 1.6.-31.12.2021 johdosta jäsenille maksettiin kuvaustukea 
30,-/virallisesti kuvattu kaukasiankoira yhteensä kahdesta koirasta. 

6.4 Koe- ja kilpailutoiminta

Yhdistys järjesti yhden luonnetestin. 
Luonnetesti järjestettiin Turussa Kaarinassa 11.09.2021. Tapahtumaan osallistui kymmenen (10) koiraa. 
Osallistujien joukossa ei ollut yhtään kaukasiankoiraa. Yhdistys sai tapahtumasta kiitosta facebookissa. 
Paikka oli erinomainen yleisön kannalta, koska yleisö pääsi seuraamaan kaikki testin osiot lukuunottamatta 
pimeää huonetta. Tuomareina testissä toimivat Jorma Lankinen ja Auli Kiminki.

6.5 Näyttelytoiminta

Suomen Kaukasiankoirat Ry järjesti v 2021 erikoisnäyttelyn 19.6 Levannon Käpypirtillä. Koronatilanteen 
takia tapahtuma järjestettiin tänä vuonna erillään Palveluskoiraliiton päätapahtumasta. Näyttelyyn ilmoitettiin 
23 kaukasiankoiraa, tuomarina toimi Irina Poletaeva. Rotunsa parhaaksi valittiin Alma Iz Aleksandrovoi 
Slobody, om. Katriina Raanto ja Vastakkaisen sukupuolen parhaaksi Catavales Asser, om. Jani Laakkonen.  
Rop kasvattajaksi valittiin kennel Little Freak's / Katriina Raanto.

Erikoisnäyttelyä sponsoroi Happy Dog ja lisäksi tavarapalkintoja lahjoittivat paikalliset yritykset mm. 



Mäntsälän Citymarket, Tokmanni ja Musti ja Mirri.  Näyttelyssä oli mahdollisuus osallistua Hannes Lohen 
tutkimusryhmän epilepsia tutkimukseen ja näytteenotto oli jäsenille ilmainen. Näytteitä saatiin neljältä 
koiralta.

Erikoisnäyttelyn järjestelyt toteutettiin hyvän ja motivoituneen talkooväen voimin.

Tapahtuman valokuvauksesta vastasi ammattikuvaaja Touho Häkkinen.

Erikoisnäyttely jäi vuoden ainoaksi tapahtumaksi epävarman koronatilanteen takia.

Vuoden 2021 voitokkain kaukasiankoira on Little Freak's Ursus, om. Nina Eistiö

Vuonna 2020 valioituneille kaukasiankoirille Alma Iz Aleksandrovoi Slobody, Dexter Ashmani, Little Freak's 
Gordii ja Tulenheimon Immortal jaettiin diplomit erikoisnäyttelyn yhteydessä. 

 
6.6 PR-toiminta

Yhdistys on antanut rotuinfoa sitä tarvitseville vastaamalla sähköposteihin, kotisivujen 
yhteydenottolomakkeella ja messengerin kautta tulleisiin kyselyihin.

Vuonna 2021 yhdistys hyödynsi tiedottamisessa myös Facebook-sivuaan, joka tavoittaa paljon jäseniä ja on 
nopea, tehokas ja ajantasainen tiedotuskanava.

Koiramme-lehdessä 11/2021 julkaistiin kaukasiankoiran rotuesittely. Lehteen haastateltiin kennelnimen 
omaavia rodun kasvattajia, joilla on ollut enemmän kuin yksi pentue.

6.7 Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta oli tauolla 2021 Covid-19 vuoksi. 

6.8 Muu toiminta

Kennelliitto palkitsi kaukasiankoirat Little Freak´s Rasputin ja Little Freak´s Radomir sankarikoiran 
arvonimellä niiden herätettyä omistajansa yöllisen rajun navettapalon vuoksi. 

TALOUS

Yhdistyksen suurimmat tuotot muodostuivat logotuotteiden myynnistä sekä jäsenmaksuista. Tilikauden tulos 
oli -3200,11 alijäämäinen.

Suomen Kaukasiankoirat ry:ltä huijattiin 1730 euroa sähköpostihuijauksella kesäkuussa 2020. Asiasta tehtiin
poliisitutkinta. Yhdistyksen vanha maksukäytäntö mahdollisti laskujen maksamisen siten, että kuitti lähetettiin
kirjanpitoon jälkikäteen. Kesäkuisen huijauksen jälkeen hallitus muutti maksukäytäntöä niin, että kuitti pitää 
aina olla maksupyynnön liitteenä ja asian oikeellisuuden tarkistaa kaksi hallituksen jäsentä. 

Huijatusta summasta saatiin 26.1.2021 takaisin 555.89 €. Loput huijatusta summasta 1174,11 näkyy vuoden 
2021 tilinpäätöksessä luottotappiona.

Poliisitutkinta keskeytettiin 3.2.2021, koska rikoksesta ei epäillä ketään eikä asiaan vaikuttavaa selvitystä ole 
saatavilla.


