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1 Yleistä 

SSSKn sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja 
suursnautserirodun jalostusta (mm. Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO) maassamme sekä 
ohjata jäseniä oikein kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan. Tämän päämäärän 
saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, näyttelyitä, kursseja ja neuvottelutilaisuuksia. 
Edellä mainittujen sääntömääräisten tehtävien lisäksi olemme jo vuosikymmeniä 
järjestäneet kesäleirejä, erikoisnäyttelyitä sekä rotumestaruuskilpailuja jäsenistöllemme. 
Nämä tapahtumat ovat säilyttäneet suuren suosion jäsenistömme keskuudessa. 
 
Hallitus ja toimikunnat pyrkivät toteuttamaan yhdessä jäsenistön kanssa edellä mainittuja 
toimintoja toimintasuunnitelman mukaisesti.  

 
 

2 Talous 

Sääntömääräisten toimintojen ja perinteikkäiden tapahtumien järjestämiseen liittyvät 
kustannukset ovat olleet jatkuvassa nousussa. Samanaikaisesti yleinen kiinnostus 
vapaaehtoistoimintaan on hiipunut. Tulot ja kulut eivät ole tasapainossa. 
 
Näin ollen vuonna 2018 pyritään saamaan yhdistyksen talous vakaalle pohjalle menoja 
supistamalla sekä kannustamalla jäsenistöä varainhankintatapahtumiin toimintavuoden 
aikana. Yksi tärkeimmistä ja perinteikkäisistä varainhankintatapahtumista on Syysnäyttely, 
jonka onnistumiseen tarvitaan jäsenistön apua. Tämä ei enää yksinään riitä 
varainhankinnan osalta, joten jäsenistöä kannustetaan järjestämään 
varainhankintatapahtumia eri puolella Suomea (esim. koulutuksia, Match Show’ta, 
trimmauskoulutusta ym.), jotta SSSK:lla olisi jatkossakin mahdollisuus tarjota monipuolisia 
tapahtumia jäsenistölleen nykyisen jäsenmaksun suuruudella. Kannatusmaksua pyrimme 
keräämään jatkossakin. 

 
 
3 Jalostustoimikunta 

Jalostustoimikunta kokoontuu toimikauden aikana muutaman kerran kevät ja syyskaudella 
sekä tarvittaessa järjestetään sähköposti- ja puhelinkokouksia. Jalostustoimikunta pyrkii 
aktiivisesti toteuttamaan jalostuksen tavoiteohjelmassa vuodelle 2018 asetettuja tavoitteita 
sekä seuraa tavoiteohjelman toteutumista. Toimikunta tekee myös paljon yhteistyötä 
SSSKn hallituksen, muiden SSSKn toimikuntien, Palveluskoiraliiton ja Kennelliiton kanssa.  
 
Vuonna 2018 toimikunta pyrkii järjestämään mm. seuraavaa:  
 AD-koe  
 Luonnetesti 
 Arvostelukoetilaisuus ulkomuototuomareille 
 Uusille ulkomuototuomareille erikoiskoulutus 
 Koulutusta jalsotustarkastukseen tähtääville koirakoille 
 Jalostustarkastuksen luonnetta mittaavan koe 
 Kasvattajatapaaminen 
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Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kuuluu lisäksi mahdollisuuksien mukaan: 
 Jalostustoimikunnan jäsenten kouluttautuminen (mm. SKL:n jalostusneuvojien perus-

/jatkokurssit) 
 Sähköisen terveystietopankin suunnittelu 

 
 
4 Koulutus- ja kilpailutoimikunta 

 
Koska koulutus- ja kilpailutoimikuntaa on vaikea saada kokoon, pyritään keskittymään 
lajivastaavien hankintaan sekä kannustamaan jäseniä projektiluontoiseen toimintaan. 
Koulutus- ja kilpailutoimikunnan tehtävät työllistävät hallitusta enenevissä määrin, sillä 
lajikirjo on vuosien varrella kasvanut. 
 
Vuonna 2018 on suunniteltu järjestettäviksi mm.:  
 Mestaruuskisoja 

 Vetohiihdon-mestaruus 3.2.2018 (Hämeenlinnan Kennelkerho ry) 

 PK-mestaruus (avoin) 

 Agility-mestaruus (syksyllä) 

 Toko- & RallyToko mestaruus 8.-9.9.2018 (Suomen Snautserikerho ry) 

 Vepe-mestaruus 28.7.2018 (Hml seudun vesipelastuskoirat ry) 

 FH-mestaruus 18.-19.8.2018 Kuortane (E-P:n Koiraklubi ry) 
 
Koulutus- ja kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu myös luentojen ja koulutuskurssien 
järjestäminen, jota jäsenistö voisi toteuttaa projektiluonteisena toimikunnan puuttuessa.  
 
Toimikunnan vastuualueeseen kuuluu myös:  
 Tulosten toimittaminen Riiseniin, SSSKn www-sivuille (webmaster) ja Vuosikirjaan  
 Kerhon jäsenistön ohjaaminen oman alueen suursnautseriharrastajien toimintaan / 

alueyhteyshenkilöihin tai palveluskoirayhdistyksiin  
 
 

5 Näyttelytoimikunta 

Näyttelytoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja käy keskustelua puhelimitse sekä sähköpostin 
välityksellä. Toiminta vuonna 2018 pyritään pitämään samalla tasolla 2017 vuoden kanssa.  
 
Toimikunta tekee yhteistyötä SSSKn hallituksen ja muiden SSSKn toimikuntien kanssa. 
 
Suursnautsereiden erikoisnäyttely järjestetään Helsingissä 10.5.2018 
Palveluskoiratapahtuman yhteydessä. SSSK on ehdottanut tuomareita suursnautsereille. 
.  
Näyttelytoimikunnan pääasiallinen tehtävä on erikoisnäyttelyn suunnittelu (mm. tuomarin 
ehdottaminen) ja mahdollinen toteutus. 
 
Näyttelyesittämiskoulutusta pyritään järjestämään SSSKn kesäleirillä. 
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6 Tiedotustoimikunta 

Tiedotustoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja käy keskustelua puhelimitse sekä 
sähköpostin välityksellä. Toimikunta tekee myös paljon yhteistyötä SSSKn hallituksen, 
muiden SSSKn toimikuntien, Palveluskoiraliiton, Kennelliiton, painotalon ja tarvittaessa 
muiden rotuyhdistysten lehtien kanssa. 
 
Lisäksi vuonna 2018 toimikunta tulee tekemään ja osallistumaan mm. seuraaviin asioihin:  
 Julkaisut 

 Riiseni-lehti, 4 kpl 

 Vuosikirja 2017 
 Sähköiset palvelut 

 Suursnautseri www.sivusto 

 Facebookin ryhmä ”SSSK:n Uutiset” ja tapahtumat 
 
 
JULKAISUT 
 
Riisenilehti 
 
Jäsenlehti Riiseni ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Lehti postitetaan kaikille kerhon 
varsinaisille jäsenille koti- ja ulkomailla, rotumme ulkomuototuomareille, SKL:lle, SPKL:lle, 
muutamille rotujärjestöille.   
 
Lehdessä julkaistaan mm. ajankohtaisia suursnautsereita, koulutusta, jalostusta, terveyttä 
ja koiramaailmaa koskevia artikkeleita, juttuja näyttelyistä, treeneistä, kokeista, leiriltä ja 
muista kerhon tapahtumista. Myös kerhon toimikunnat ja alueet kertovat toiminnastaan ja 
ajankohtaisista asioista. Jäsenistön ja eri toimikuntien odotetaan osallistuvan aktiivisesti 
kirjoitusten ja valokuvien toimittamiseen. Lisäksi lehdessä julkaistaan uusien valioiden ja 
näyttelyissä tai kokeissa menestyneiden kuvia. Tulospalstoja (terveys- ja koetulokset) ei 
lehdessä enää julkaista. 
 
 
Vuosikirja 
 
Vuosikirjassa julkaistaan kaikki toimitukselle tulleet ko. vuoden näyttely-, valjakko-, 
palveluskoira-, pelastuskoira-, agility-, rallytoko- ja tottelevaisuuskoetulokset. 
Näyttelytulosten lisäksi julkaistaan myös arvostelut. Lisäksi julkaistaan terveys- 
(lonkkakuvaus, kyynärpääkuvaus, silmätutkimus, selkälausunnot, sydänkuuntelu ja –
tutkimus) ja luonnetestitulokset, vuoden aikana rekisteröidyt pentueet, tuonnit 
sukutauluineen, jalostustarkastetut, jalostusluokitellut ja AD-kokeen suorittaneet koirat sekä 
jäsenmatrikkeli. Vuosikirjassa tullaan julkaisemaan ensimmäisen valionarvon 
saavuttaneiden koirien, sekä vuoden parhaiksi palkittujen koirien kuvat. 

 
 

SÄHKÖISET PALVELUT 
 
www-sivusto, www.suursnautseri.fi 
 
Kerhon www-sivujen palveluntoimittaja on Optimetin Yhdistysavain-palvelu. Kerhon 
internetsivuilla julkaistaan ajankohtaista tietoa kerhon tapahtumista sekä perustietoa 

http://www.sivusto/
http://www.suursnautseri.fi/
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yhdistyksestä ja suursnautsereista. Lisäksi sivuston kautta on mahdollista toteuttaa erilaisia 
jäsenkyselyitä.  
 
Facebook, ”SSSK:n uutiset” ja mestis- ym. ryhmät 
 
Facebook ryhmiä käytetään www-sivuston tueksi. ”SSSK:n uutiset” sivulla pyritään 
tiedottamaan ajankohtaisia asioita.  
Lisäksi perustetaan kerhon tapahtumille tarpeen mukaan omia ryhmiä, joiden kautta ko. 
tapahtumista tiedotetaan.  
Facebook päivittäjinä toimii ensisijaisesti hallituksen ja toimikuntien jäsenet. 
 
Riiseni-lehden kuvasivusto,  
Koska kuvasivusto ei ole enää aktiivisessa käytössä, on se päätetty lakkauttaa.  
 

 
7 Leiritoiminta 

Kesäleiri järjestetään 14.-22.7.2018 Lapualla Wanhassa Karhunmäessä. Leiri toteutetaan 
ostopalveluna. Järjestelyistä vastaa vapaaehtoinen leiritoimikunta. 

Leiritoimikunnan jäsenet: 
Pauliina Palhovuo (pj) 
Jaana Fors (rahastonhoitaja) 
Tina-Marina Bäckman (jäsen) 
Tuuli Nurmi (jäsen) 
Jukka Reen (jäsen) 
 
Leiritoimikunnan yhteinen sähköpostiosoite on: riisenileiri@gmail.com. 

 
 

8 Aluetoiminta 

Alueyhdyshenkilöt opastavat suursnautsereiden omistajia paikallisten 
palveluskoirayhdistysten koulutuksiin ja järjestävät omia tilaisuuksia mahdollisuuksien 
mukaan.  

 
 

 
 

 
Suomen Suursnautserikerho ry:n hallitus toivoo jäsenistön tulevan aktiivisesti mukaan 
kerhon toimintaan. Kasvattajien toivotaan ilmoittavan kaikki uudet suursnautserin omistajat 
kerhon jäseniksi. 
 
 
 
Espoossa 3.3.2018 
 
 
 
SUOMEN SUURSNAUTSERIKERHO - FINLANDS RIESENSCHNAUZERKLUBB RY 


