
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry 2020 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
 
1. Yleistä 
- Toimitaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen sekä rotujärjestölle asetettujen vaatimusten ja 
vuosikokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti 
- Pyritään edelleen lisäämään jäsenmäärää 
- Toimitaan vuosikokouksen päätösten mukaisesti ja hyväksytyn talousarvion puitteissa 

 
2. Jalostustoiminta 
- Edistetään rotujemme jalostustyötä jaosten toimesta silmällä pitäen rodunomaisia käyttö- ja 
ulkomuoto-ominaisuuksia 
- Tuetaan yhdistyksen jalostustyötä jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti ja 
toivotaan jäsenten osallistumista kennelliiton jalostuskoulutuksiin 
- Valmistellaan uudet jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) englanninsettereille ja pointtereille vuoden 
2020 vuosikokouksen hyväksyttäviksi 
- Esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäviksi pointtereiden ja englanninsettereiden PEVISA-
ohjelmat ja toimitetaan vuosikokouksen päätösten mukaiset PEVISA-ohjelmaa koskevat 
anomukset Kennelliitolle 
- Kehitetään käyttöönotettua jalostustietokantaa jalostustoimikunnan ohjauksessa 
- Järjestetään jalostuskatselmus Koeviikon yhteydessä Lapualla 

 
3. Koe- ja kilpailutoiminta 
- Järjestetään kenttä-, tunturi- ja metsäkokeita arvokilpailuineen hyväksytyn koekalenterin 
mukaisesti 
- Järjestetään kerhon ampumakilpailut (Pyyjahti) irlanninsetterijaoksen toimesta 
erikoisnäyttelyviikonloppuna 
- Järjestetään kerhon noutomestaruuskilpailut kevätpäivien yhteydessä 
- Järjestetään kansainväliset voittajaluokan kilpailut tunturissa 22.9. sekä kentällä 10.10. ja 21.11. 
- Nordisk Pointer Match järjestetään Suomessa; suunnitelmissa on osallistua irlanninsettereiden 
maaotteluun Ruotsissa ja mahdollisesti englanninsettereiden maaotteluun Norjassa (johon ei vielä 
ole tullut kutsua); pyritään saamaan joukkue MM-kisoihin Romaniaan syksyllä 

 
4. Näyttelytoiminta 
- Järjestetään näyttelytoimikunnan toimesta perinteinen kerhon erikoisnäyttely Lapualla 
13.6. 
- Valmistellaan näyttelytoimikunnan toimesta vuoden 2021 erikoisnäyttelyä (hyväksytty 
ajankohdalle 12.6.2021) 
- Anotaan hallituksen toimesta syyskuun loppuun mennessä vuoden 2022 erikoisnäyttely 

 
5. Koulutustoiminta 
- Järjestetään ylituomari- ja aspiranttipäivät Kauhavalla 15.-16.2. 
- Jatketaan ulkomuototuomareiden koulutusaineiston päivittämistä 
ulkomuototuomarikoulutustoimikunnan ja jalostustoimikunnan yhteistyönä 
- Jatketaan koulutustoimikunnan toimesta aspiranttikoulutusta ylituomarikokelaille 
- Nimetään uudet aspiranttikokelaat ja käynnistetään uusien kokelaiden koulutus 
- Järjestetään tarvittaessa koetoimitsija- ja tietokantakoulutuksia 
- Päivitetään koetoimitsijatoiminnan ja jalostustietokannan ohjeistus 



- Järjestetään tarvittaessa ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus rotuihimme laajentaville 
tuomareille 
- Pidetään näyttö- ja arvostelukokeet kaikille Kerhon edustamille roduille syksyllä 
- Järjestetään nuorten koirien koulutustilaisuus 5.-6.9.  

 
6. Julkaisutoiminta 
- Julkaistaan painettuina vuosikirja sekä Ekipage IV/2019 
- Julkaistaan kaksi Ekipage-verkkolehteä (helmikuussa ja elokuussa) 
- Tiedotetaan aktiivisesti Kerhon nettisivujen ja Facebook-ryhmän kautta  
- Jatketaan kerhon viestinnän sekä sen koordinoinnin kehittämistä 

 
7. Sijoitustoiminta 
- Ryhdytään toimeenpanemaan Kerhon sijoituslinjauksia, mikäli vuosikokous ne vahvistaa 

 
8. Muu toiminta 
- Rotujaokset järjestävät roturinkinsä vuosikokouksen yhteydessä 
- Kerhon kevätpäivät 16.-17.5., järjestäjänä Jalostustoimikunta 
- Järjestetään koeviikko 28.9.-4.10. sekä koeviikon illanvietto 3.10. Karhunmäessä 
 
 

 

 


