
Suomen Kaukasiankoirat ry toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa ja edistää puhdasrotuisten kaukasiankoirien 

rotutuntemusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja 

kasvattamaan koiransa oikein ja säilyttämään rodun taso korkeana. Suomen 

Kaukasiankoirat ry pyrkii lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on 

hankkia yhteistyökumppaneita erilaisista koira-alan yrityksistä. Yhteistyötä pyritään 

tiivistämään myös ulkomaalaisten rotuyhdistysten kanssa. 

Palkitaan kolme kennelliiton vuosina 2020-2021 sankarikoiran arvonimen saanutta 

kaukasiankoiraa diplomeilla: Vilma, Little Freak’s Rasputin ja Little Freak’s Radomir. 

Kokoukset

Hallitus järjestää vuoden 2022 vuosikokouksen säännöissä määrättynä ajankohtana, 

maalis-huhtikuussa ja pyrkii järjestämään vuosikokoukset jatkossakin kuten 

säännöissä määrätään. TOS:n yhteydessä toukokuussa järjestetyt läsnäolokokoukset 

eivät ole tuoneet paikalle toivottua jäsenmäärää. Sääntömuutoksen myötä 

etäosallistuminen vuosikokoukseen sallitaan ja niihin on helppo osallistua vaikka 

kotisohvalta, jos ei pääse paikan päälle. 

Jäsenistö

Pyritään ylläpitämään jäsenmäärää pitämällä rodun harrastajien parissa positiivista 

kiinnostusta yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan. Jäsenistöä aktivoidaan mukaan 

toimintaan. 

Talous 

Kehitetään logotuotemyyntiä, jota ylläpidetään yhdistyksen verkkosivuilla. Pyritään 

järjestämään varainhankintatoimintana Match Show:n lisäksi erilaisia luento- tai 

koulutustilaisuuksia, jotka olisivat rodullemme ajankohtaisia. Taloudellinen tilanne 

kartoitetaan joka hallituksen kokouksessa ja seurataan talousarvion toteutumista. 

Jäseniä aktivoidaan maksamaan jäsenmaksunsa muistuttamalla asiasta sosiaalisessa 

mediassa.  

Koulutukset 

Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii järjestämään asiantuntijaluentoja jäsenistön 

tarpeiden ja toiveiden mukaisesti (mm. luonne- ja käyttäytyminen, rodunjalostus, 

terveysasiat). Jäsenistölle välitetään tietoa myös muista kaukasiankoiriin ja 

laumavartijakoiriin liittyvistä koulutuksista ja luennoista. Mahdollisuuksien mukaan 
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tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin 

koulutuksiin. Tuen saaneilta edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia 

koulutuksen annista. Yhdistys järjestää näyttelytuomareille erikoiskoulutuksen ja 

kollegion sekä tarvittaessa näyttötilaisuuden. 

Jalostustoimikunta

Annetaan jäsenistölle jalostusneuvontaa yhdistyksen jalostussuositusten mukaisesti 

ja pyritään järjestämään jalostustarkastus kerran vuodessa esimerkiksi TOS:n 

yhteydessä.

Yhdistys ylläpitää kotisivuillaan sekä jalostusuroslistaa että kasvattajalistaa, joiden 

vaatimukset löytyvät kotisivuilta.

Yhdistys ylläpitää jäsenilleen ilmaista pentuvälitystä jäsenten Suomessa syntyneistä 

ja Suomen Kennelliittoon rekisteröitävistä pentueista.

Jalostustoimikunta tutkii mahdollisten epilepsiaan liittyvien rajoitteiden ottamista 

mukaan tulevaisuuden JTO:an.

Pyritään järjestämään kaukasiankoirille jalostuspäivät.

Yhdistyksen edustaja osallistuu Palveluskoiraliiton jalostustoimikunnan toimintaan.

Luustokuvauskampanja jatkuu 1.1.2022 – 31.12.2022, jolloin koiransa lonkat ja 

kyynärät virallisesti kuvannut yhdistyksen jäsen voi anoa yhdistykseltä tukea 

30,-/kuvattu kaukasiankoira.

Viimeiset JTO-päivitykset tehdään kesään mennessä.

Tiedotustoimikunta & lehti

Vuonna 2022 ilmestyy kaksi (2) Kaukasialainen-lehteä. Kesäkuun numero ilmestyy 

kesäkuussa printtilehtenä kuten ennenkin, mutta ensimmäistä kertaa yhdistyksen 

historiassa jäsenet pääsevät lukemaan sen myös diginä. Joulukuun julkaisu tulee 

jäsenille printtilehtenä.

Vuosikalenteri 2023 painatetaan jäsenten lähettämillä kuvilla.

Tiedotustoimikunta avustaa tarvittaessa erilaisten, rotuamme koskevien julkaisujen 

teossa ja tarvittaessa julkaisemme omia informatiivisia artikkeleita rodusta.

Tavoitteena on saada palautetta yhdistyksen tarjoamista palveluista ja kehittää niitä 

sekä jäsenistön, että muiden rodun parissa toimivien ihmisten toivomaan suuntaan 

jäsentyytyväisyyden ja jäsenmäärän lisäämiseksi.
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Jatketaan kotisivujen päivittämistä.

Luonnetoimikunta

Vuonna 2022 ei järjestetä luonnetestiä rodun vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Näyttelytoimikunta

Match Show järjestetään 16.4.2022 Mäntsälän Mustin ja Mirrin parkkialueella, koko 

kiinteistönalueen parkkitila on käytössä tapahtumaa varten. Puhelinneuvottelu käyty

2.3.2022 kiinteistön omistajan kanssa, alueen käyttö on yhdistykselle maksuton.  

Musti ja Mirri on tapahtuman pääsponsori. Kyseessä on pitkästä aikaa ns. vanhan 

ajan match show, johon ei vaadita ennakkoilmoittautumista. 

Syksylle on mahdollisesti suunnitteilla toinen match show.

Kaukasiankoirien päänäyttely, Top Ovcharka Show 2022 järjestetään 

Palveluskoiraliiton päätapahtuman yhteydessä Helsingissä, Tuomarinkylän 

Vinttikoirakeskuksessa 26.5.2022. Tuomarina Svetlana Kokonena, Latvia.

Palkitaan vuoden 2022 voitokkain koira.

Yhdistys jakaa diplomit v 2021 valioituneille kaukasiankoirille.

Helsinki   31.3.2022
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