
 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. 

Yhdistys on perustettu vuonna 2002, joten kulunut vuosi oli yhdistyksen 19. toimintavuosi. 

TAVOITTEET VUODELLE 2021 
 
Vuonna 2021 yhdistyksen päätavoite oli aktivoida jäsenistöä ja järjestää kiinnostavia tapahtumia. 

Yhdistyksen jäsenmäärää oli tavoite kasvattaa ja lisätä tietoisuutta yhdistyksen edustamista 
roduista. 

 

JÄSENTOIMINTA 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli kahdeksankymmentäkaksi (82) jäsentä. Jakauma 

jäsenrooleittain: varsinaisia jäseniä seitsemänkymmentäseitsemän (77), joista kasvattijäseniä neljä 
(4). Lisäksi kunniajäseniä kolme (3) ja perhejäseniä kaksi (2). Jäsenmäärä on vähentynyt edellisestä 

vuodesta yhdellätoista (11) jäsenellä. 
 
Toiminnaksi oli suunniteltu kesätapahtuma Sukaroiset sekä epävirallinen näyttely Open Show ja 

rotukävelyitä. Koronapandemian takia kyseisten tapahtumien järjestäminen jouduttiin kuitenkin 
peruuttamaan. Suomen Seurakoirayhdistyksen erikoisnäyttelyssä 5.9.2021 järjestettiin Sukaro ry:n 

BIS-kehä. Sukaro ry:n näyttelykoirakilpailu ”Vuoden Voitokkain”-pistelasku järjestettiin kuten 
aiemminkin. 

 

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Yhdistyksen jäsenlehti Naku-Huisku ilmestyi kerran joulukuussa 2021. Lehden taittoi Cristiina 

Keskinen. Yhdistyksen asioista on tiedotettu pääasiassa yhdistyksen Facebook-ryhmässä, jossa 
jäseniä on 572. Jäsenmäärä ryhmässä kasvaa tasaisesti. 

 
Jäsenlahjana yhdistys päätti tukea jäsenten koirilleen teettämiä virallisia terveystutkimuksia tehtynä 
ajalla 1.1.2021-30.6.2021 seuraavasti: Silmät 5€, polvet 5€, sydän 5€, lonkat 10€, kyynärät 10€ ja 

selkä 15€. Hakemuksia tuli kolme (3) kpl, ja tukia jaettiin 170€. 
 

Varainhankintaa järjestettiin myymällä Kakkutukun tuotteita, joka tuotti yhdistykselle n. 122€. 
 

Yhdistyksen edustamista roduista kerättiin joulukuussa 2021 jäsenistöltä kuvia, joista äänestettiin 
suosituimmat ennakkotilattavaan kalenteriin, joita tilattiin 20 kpl. 

 
Yhdistyksen logolla päätettiin tilata kangaskassit ja niitä toimitetaan jäsenille vuonna 2022. 



JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Suomen Karvattomat Rodut ry:n hallitus on toiminut sääntöjensä mukaan ja kokoontunut seitsemän 
(7) kertaa. 

 
Puheenjohtajana on toiminut syyskokoukseen saakka Liisa Pelanteri, varapuheenjohtajana Maria 
Ruotsalainen, rahastonhoitajana Saara Öhman ja hallituksen kokoussihteerinä on toiminut 

yhdistyksen sihteeri Nicke Laakkonen. 
 

Muut hallituksen jäsenet kokouksissa olivat Anne Vornanen-Mitrunen, Aija Seppänen ja Kaisa 
Matilainen sekä varajäsenet Cristiina Keskinen ja Kirsi Karvonen. 

 
Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Matilainen. Erovuoroisten (Liisa Pelanteri, Maria 

Ruotsalainen, Aija Seppänen, Saara Öhman) tilalle valittiin Cristiina Keskinen, Hanna Laukkanen, 
Jaana Johnsson ja Anu Saalasti. Varajäseniksi valittiin Anna Selänniemi ja Sari Sivula. 
 

Hallitus valitsi seuraavalle kaudelle varapuheenjohtajaksi Hanna Laukkasen, rahastonhoitajaksi 
Cristiina Keskisen ja sihteeriksi Nicke Laakkosen. 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lohjalla ABC Lohjan kabinetissa 28.2.2021. Kokoukseen 

järjestettiin myös etäosallistumismahdollisuus Teams-palvelun kautta. 
 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Lohjalla ABC Lohjan kabinetissä 13.11.2021. Kokoukseen 
järjestettiin myös etäosallistumismahdollisuus Teams-palvelun kautta. 
 

HENKILÖSTÖ 
Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa 
 

JALOSTUSTOIMINTA 
Jalostustoimikunnan tehtävänä oli päivittää perunkarvatonkoiran jalostuksen tavoiteohjelma 

vuosille 2022-2026. JTO saatiin päivitettyä onnistuneesti. 
 

TALOUS  
Talous on pystytty hoitamaan saaduilla jäsenmaksuilla ja varainhankinnalla. 

 
Yhdistyksen taloudellinen tila vuodenvaihteessa oli hyvä. Tilinpäätös osoittaa 455,29 euron 

suuruista ylijäämää. Hallitus esittää tilikauden ylijäämän kirjaamista voitto-/ tappiotilille.  
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