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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 

1. Yleistä 
 Toimitaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen sekä rotujärjestölle asetettujen vaatimusten ja 

vuosikokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti 

 Pyritään lisäämään jäsenmäärää 

 Toimitaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti 
 

2. Jalostustoiminta 
 Edistetään rotujemme jalostustyötä jaosten toimesta silmällä pitäen rodunomaisia käyttö – ja 

ulkomuoto – ominaisuuksia 

 Tuetaan yhdistyksen jalostustyötä jalostustoimikunnan oman toimintasuunnitelman mukaisesti 

 Kehitetään käyttöönotettua jalostustietokantaa jalostustoimikunnan ohjauksessa. Pääasialliset 

kehityskohteet ovat: Sähköinen koeilmoittautuminen, koepöytäkirjojen tulostaminen keskitetysti 

järjestelmästä sekä Kennelliiton tietokannan päivitysyhteistyö 

 Järjestetään jalostuskatselmus Kultamaljan yhteydessä 29.9. Lapualla 

 Laaditaan jalostuksen tavoiteohjelmat gordonin- ja irlanninsettereille rotujaosten toimesta 

 

3. Koe- ja kilpailutoiminta 
 Järjestetään kenttä-, tunturi- ja metsäkokeet arvokilpailuineen hyväksytyn koekalenterin mukaisesti 

 Järjestetään kansainvälinen voittajaluokka kenttäkokeena 5.10. 

 Järjestetään Nordic Match englanninsetterijaoksen toimesta 7.10. 

 Osallistutaan Nordic Pointer Matchiin pointterijaoksen toimesta 27.-19.10. Kongsvold, Norja 

 Osallistutaan Ruotsin gordoninsetterikerhon 110 –vuotisjuhlakilpailuun 5.-8.10.  

 Osallistutaan Norjan irlanninsetterikerhon 100 –vuotisjuhlakilpailuun 18.-21.8. 

 Tuetaan osallistumista maaotteluihin sekä ulkomaisiin arvokilpailuihin ja anotaan kennelliitolta 

avustuksia osallistumiskustannusten kohtuullistamiseksi 

 Järjestetään kerhon noutomestaruuskilpailut pyyjahtien yhteydessä 9.6. 

 

4. Näyttelytoiminta 
 Järjestetään perinteinen kerhon erikoisnäyttely Lapualla 10.6. 

 Valmistellaan vuoden 2018 erikoisnäyttelyä (hyväksytty ajankohdalle 9.6.2018) 

 Anotaan syyskuun loppuun mennessä vuoden 2019 erikoisnäyttely 
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5. Koulutustoiminta 
 Osallistutaan kennelliiton koulutuksiin ylituomareille 

 Järjestetään koulutustoimikunnan toimesta aspiranttikoulutusta ylituomari kokelaille 

 Järjestetään koetoimitsijakoulutus päänäyttelyn yhteydessä Lapualla 10.6. 

 Järjestetään ulkomuototuomari erikoiskoulutus 23.-24.9.  

 Pidetään näyttö- ja arvostelukokeet 31.10. sekä 14.11. Lahden Renkomäessä. 

 Järjestetään nuorten koirien koulutustilaisuus 2.9. Ilmajoella gordoninsetteri- ja pointterijaosten 

toimesta 

 

6. Julkaisutoiminta 
 Julkaistaan Ekipage-Vuosikirja – lehti II/2017 sekä Ekipage IV/2017 

 Julkaistaan kaksi Ekipage verkkolehteä (helmikuussa ja elokuussa) 

 Kehitetään julkaisu- ja tiedotustoimintaa toimittajakunnan toimesta 

 Vahvistetaan kerhon tiedottamista nettisivujen kautta ja käytetään aktiivisesti Facebook sivustoa 

harrastajien viestinnässä  

 

7. Muu toiminta ja toiminnan kehittäminen 
 Järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailut irlanninsetterijaoksen toimesta 9.6. Ylihärmässä 

 Järjestetään illanvietto Kultamaljan yhteydessä 29.9. 

 Laaditaan jaoksille ja kullekin toimikunnalle omat ohjesäännöt ja toimintasuunnitelmat 

 Nimetään työryhmä laatimaan esitys vuosikokoukselle rahastosääntöjen päivittämisestä 

 Nimetään työryhmä selvittämään koe- ja kilpailusääntöjen muutostarve 


