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Suomen Karvattomat Rodut ry:n toimintasuunnitelma 2022 

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. 
Yhdistys on perustettu vuonna 2002, joten kuluva vuosi on yhdistyksen 20. toimintavuosi. 
 
TAVOITTEET VUODELLE 2022 

 Vuonna 2022 yhdistyksen päätavoite on aktivoida jäsenistöä ja järjestää 
kiinnostavia tapahtumia. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärää kasvatetaan ja lisätään tietoisuutta yhdistyksen 
edustamista roduista. 

TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI  

 Tapahtumien ja kokousten järjestämisessä huomioidaan koronaviruspandemian 
mahdolliset vaikutukset. Sovittuja tapahtumia voidaan joutua perumaan tai 
jättää järjestämättä yleisen tilanteen vuoksi tai järjestävien henkilöiden omien 
haasteiden vuoksi näinä hankalina aikoina. 

JÄSENISTÖ 

 Jäsenistölle tarjotaan asianmukaista ja mielenkiintoista vastinetta 
jäsenmaksuille sekä järjestetään tapahtumia nykyisten jäsenten aktivoimiseksi 
sekä jäsenmäärien kasvattamiseksi. Jäsenkasvattajia kannustetaan liittämään 
kasvatinomistajat yhdistyksen jäseniksi. 

 Jäsenmaksut vuodelle 2022:  
Varsinainen jäsen 25� 
Perheenjäsen 15� 
nuorisojäsen 14� 
kasvattijäsen 10� (kasvattajan lisäämänä). 

VARAINHANKINTA  
Jäsenmaksutulojen lisäksi yhdistys hankkii varallisuutta tapahtumien 
osallistumismaksuilla, niiden sponsorituloilla, lehtien mainosmyynnillä ja 
tuotemyynnillä sekä muilla mahdollisilla tavoilla. 

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA 

 Yhdistys jakaa tietoa edustamistaan roduista eri tilaisuuksissa mm. 
koiranäyttelyt, rotuesittelyt, sekä lemmikkimessut. 
 
Jäsenlehti ilmestyy vähintään kerran (1) vuodessa, joulun alla. 
 
Yhdistyksen asioista tiedotetaan jäsenistöä myös erillisin tiedottein sekä www-
sivustolla, että yhdistyksen Facebook ryhmässä, jonka jäsenmäärätavoite on 
600 (lokakuussa 2021: 526 jäsentä). 

JÄSENTOIMINTA  
Yhdistyksen hallitus valitsee järjestelyvastaavat, jotka suunnittelevat 
jäsenistölle suunnattuja tapahtumia, mm. kerran vuodessa pidettävän 
virkistäytymistapahtuman ”SuKaRoiset”, näyttelyt, harrastustapahtumat, 
mahdolliset opintotilaisuudet sekä rotuesittelyt. 



2(2) 
Suomen Karvattomat Rodut – SuKaRo ryTOIMINTASUUNNITELMA  
   
  
 

Suomen Karvattomat Rodut ry www.sukaro.net © 2021 

 
Vuoden aikana pidetään myös jäsenten koirille avoin Vuoden voitokkain -
näyttelykoirakilpailu yhdistyksen roduille. 
 
Vuoden 2022 aikana järjestetään BIS-kehä Suomen Seurakoirayhdistyksen 
näyttelyn yhteydessä edustamillemme roduille, sekä erikoisluokkia rodun 
edustajille erilaisissa kategorioissa. 

JÄRJESTÖTOIMINTA: 

HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kaksi (2) kertaa vuoden aikana. 
Vuosi- ja syyskokoukset pidetään sääntömääräisesti. 

HENKILÖSTÖ Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa 

JALOSTUSTOIMINTA Jalostustoimikunta jatkaa toimintaansa edellisvuoden tapaan. 

MUU TOIMINTA Yhdistys ylläpitää hyviä suhteita kennelpiiriin, SSKY:een sekä Kennelliittoon, 
mm. osallistumalla yhdistyspäiviin, tuomarikoulutuksiin ym. tilaisuuksiin. 

ALUSTAVA TOIMINTAKALENTERI 2021 

Tammikuu Toiminnnan suunnittelu 

Helmikuu  Vuosikokous viimeistään toukokuun loppuun mennessä. 
   Toiminnan suunnittelu 

Maaliskuu Toiminnan suunnittelu 

Huhtikuu  Mahdollinen kevättapahtuma 

Toukokuu  Toiminnan suunnittelu 

Kesä-Heinäkuu Toiminnan suunnittelu 

Elokuu  SuKaRoiset & mahdollinen Open Show 

Syyskuu  SSKY:n erikoisnäyttely ja BIS-kehä. 
   Syyskokous viimeistään joulukuun loppuun mennessä. 
   Yhdistyksen hallitus järjestäytyy 
   Vakuutusarvot päätettävä ja tarkastettava OmaKoirassa. 
   Toimihenkilöluettelo päivitettävä OmaKoiraan ja SSKY:lle. 
   Toimihenkilöluettelo päivitettävä PRH:lle. 

Lokakuu   

Marraskuu Naku-Huisku – jäsenlehti 

Joulukuu   

Suomen Karvattomat Rodut ry:n Hallitus 


