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COCKERSPANIELIT RY 

 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 

Vuosi 2013 on yhdistyksen 33. toimintavuosi. 

Yhdistys on jäsentensä näköinen ja aktiivisella, iloisella yhteistyöllä pyrimme toimimaan rakkaan 

rotumme cockerspanielin ja rodun kasvattajien ja harrastajien parhaaksi. Varsinainen toiminta 

tapahtuu eri toimikuntien ja kahden alajaoston järjestämissä tapahtumissa, kursseilla ja kokeissa.  

Yhdistyksen julkaisema lehti ja internetissä olevat kotisivut toimivat virallisina tiedotuskanavina 

kaikessa toiminnassa. 

 

Rodun erikoisnäyttely 2.6.2013 on osallistujamäärältään suurin rotuyhdistyksemme tapahtuma, 

jonne erityisesti toivotaan kaikista toimikunnista ja alajaostoista apua järjestelyihin. 

 

Myös jalostustoimikunta tarvitsee toimintaansa aktiivisia, rodun kasvatuksen ja jalostuksen ja 

tilastoinnin asiantuntijoita työskentelemään rotumme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Voimien yhdistäminen yli toimikuntien ja eri koe- ja harrastusmuotojen tuo  

”cockeri-ihmiset” yhteen ja vuosi 2013 olkoon kaikille jäsenille yhteistyön vuosi. 

Missä juuri sinä voisit olla avuksi? Mihin toimintaan sinä haluaisit osallistua? 

 

KOKOUKSET 

Yhdistyksen säännöissä määrätty virallinen vuosikokous pidetään sääntöjen edellyttämänä helmi-

maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.  

Hallitus pyrkii kokoontumaan myös puhelimitse ja verkkoyhteyksien avulla. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 pyritään järjestämään kohtuulliseen hintaan jäsenistölle koulutuksia ja kursseja 

 yhdistys tulee jatkamaan yhteistyötä Spanieliliiton ja Helsingin seudun kennelpiirin sekä 

muiden rotuyhdistysten ja seurojen kanssa 

 pyritään järjestämään kesäleiri ja jalostuspäivät  

 

YHDISTYKSEN TALOUS 

 Hallitus pyrkii hoitamaan ja edelleen kehittämään yhdistyksen taloutta laadittua talousarviota 

noudattaen yhteistyössä taloudenhoitajan ja alajaostojen taloudenhoitajien kanssa. 

 

 Kaikkien toimikuntien ja alajaostojen odotetaan toimittavan hallitukselle omat talousarvionsa 

kokonaisbudjetin laadintaa varten. Toimikuntien ja alajaostojen odotetaan myös seuraavan 

omien talousarvioidensa toteutumista vuoden kuluessa. 

 Tapahtumista ja kokeista pyritään toimittamaan taloudenhoitajalle laskut ja tositteet kahden 

viikon kuluessa. Maksuissa pyritään käyttämään yhdistyksen laskupohjaa. 

 

JALOSTUSTOIMIKUNTA 

Vuoden 2013 aikana jalostustoimikunnan tavoitteena on järjestää seuraavanlaista toimintaa: 

 järjestää jalostustarkastus ja kasvattajapäivät 

 järjestää rotukohtainen neuvottelu 

 osallistuu Suomen Kennelliiton koulutukseen jalostusneuvojille 

 toimittaa Spanielilehteen ja internetsivuille jalostusaiheista materiaalia ja tutkimustuloksia 

 toimittaa Cockerilehteen ja internetsivuille jalostusaiheista materiaalia ja tutkimustuloksia 

 pitää yllä tilastoa rekisteröinneistä ja tutkimustuloksista 



 2 

 hoitaa pentuvälitystä 

 autetaan ja opastetaan kasvattajia parhaan tiedon ja taidon mukaan 

 

Jalostustoimikuntaan kuuluivat 2012 ; Katri Alavalkama, Elisa Kangaskoski, Maarit Mäki, 

Merja Harjula ja Minna Salo. Tutkimustuloksia ( esim. prcd-PRA ja FN ) vastaanottaa Jaana  

Ranta. 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi 2013: 

 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA 

 järjestetään rodun erikoisnäyttely 2.6.2013 Kellokoskella, Männitön lavalla. Tuomareina 

uroksilla Sue Warrington, ja nartuilla David Todd Iso- Britannia 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi 2013: 

 

JULKAISUTOIMINTA  

 julkaistaan 4 Cockerspanieli – lehteä 

 pyritään uudistamaan ja päivittämään lehden sisältöä ja ulkoasua 

 kannustetaan lukijakuntaa ja jäsenistöä kirjoittamaan juttuja lehteen 

 pyritään saamaan toimikunnat osaksi lehden sisällön tuottamiseen 

 Ehdotus toimikuntaan 2013: Tiia Pellonpää, Kaisa Kuoppala, Marja Aaltonen 

 

MEJÄTOIMIKUNTA 

 toimikunta pyrkii edistämään cockerspanieleiden harrastustoimintaa 

 järjestetään kuusi virallista mejäkoetta : 19.5 Hämeenlinna, Renko, 20.6 Mouhijärvi(iltakoe),   

30.6 Pyhtää(kerhon mestaruuskoe), 7.7. Ruovesi, 14.7 Pyhtää, 16.7 Mouhijärvi 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi vuodelle 2013: Kimmo Kääriäinen (pj), Jan Egeland-

Jensen, Marja Vaittinen (sihteeri), Pertti Konola 

 

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA 

 järjestetään neljä virallista taipumuskoetta : 8.6. Janakkala, 13.7 Pyhtää Hirvikoski(iltakoe), 

20.7. Ylöjärvi Kuru, 31.8 Hämeenlinna, Renko 

 järjestetään SPA-infotilaisuuksia ja harjoituksia 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi 2013: Ulla Ketola (pj) ja koevastaavat 

 

MH- JA LUONNETESTITOIMIKUNTA 

 toimikunta pyrkii järjestämään kaksi MH-luonnekuvausta, 5.-6.10 Ikaalisissa ja 26.-27.10 

Lapualla 

 pyritään järjestämään luentoja ja kursseja ja tehdä luonnekuvausta tunnetuksi ja näin kannustaa 

cockerspanielien omistajia osallistumaan koiransa kanssa luonnekuvauksiin. 

 ehdotus toimikunnan jäseniksi vuonna 2013: Piia Rajala (pj), Susanna Korpi (sihteeri), 

Maarit Mäki, Pia Peltovako ja Timo Mollberg 

 

METSÄSTYSTOIMIKUNTA 

 Järjestetään metsästysaiheinen luento Lempäälässä 2.3. Luennoitsijoina Ulla Ruistola ja Nina 

Menna. 

 Toukokuun 4-5 päivä järjestetään Korpilahdella Surkeen matkailutilalla metsästyskoulutusta.  

 Cockeritiimi kokoontuu helmikuussa Längelmäellä ja toukokuussa Korpilahdella, kesän ja 

syksyn aikana tiimi kokoontuu vielä ainakin kaksi kertaa. 

 Järjestetään yksi vesityö Tampereella heinäkuussa. 

 Spanieleiden metsästyskokeita on tarkoitus järjestää kauden aikana neljä.  
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 Lisäksi lokakuussa Joroisilla järjestetään cockerspanieleiden Derby ja Mestaruus, nämä ovat 

virallisia spanieleiden metsästyskokeita, titteli epävirallinen. 

 Kirjoitamme kuulumisia cockerspanieli lehteen ja cockeritiimi kirjoittaa siihen omat 

kuulumisensa. 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi 2013: 

 

TOKOTOIMIKUNTA 
 Toko-koulutusohjaajina vuonna 2013 toimivat:  

 Sabina Finne (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja) 

 Mari Jokinen (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja)  

 Jenni Rättö (pätevöityy toko-koulutusohjaajaksi v.2013) 

 Aija Sulander (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja) 

 

 Milla Tuomi (pätevöityy toko-koulutusohjaajaksi v.2013) 

 Vuoden aikana pyritään rekrytoimaan lisää toko-koulutusohjaajia sekä toko-koetoimitsijoita 

Cockerspanielit ry:lle. 

 Toimikunnan järjestämät koulutukset ja niistä tiedottaminen  

 Toimikunta järjestää vuoden 2013 aikana pentukursseja, arkitottelevaisuuskursseja sekä tokon 

alkeis- ja jatkokursseja tarpeen mukaan. Sunnitteilla on järjestää tokoklinikka, möllitoko-koe 

sekä syyskuussa virallinen tokokoe, jossa kilpaillaan myös cockereiden epävirallisesta 

tokomestaruudesta. Toimikunta pyrkii lähettämään edustusjoukkueen tokon SM-kilpailuun sekä 

piirinmestaruuskilpailuun. 

 Koulutuspaikaksi vuokrataan kesäkaudeksi ulkokenttä sekä talvikaudeksi lämmin sisähalli. 

Suunnitellut ja ilmoitetut kurssit järjestetään, mikäli minimiosallistujamäärä 5 koirakkoa per 

kurssi täyttyy viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkamista.  

 Tokon koulutusohjaajille järjestetään ulkopuolisten kouluttajien vetämää valmennusta, jonka 

kustantaa Cockerspanielit ry:n tokotoimikunta. Ulkopuolisen kouluttajan koulutukseen pääsevät 

ne toko-koulutusohjaajat, joilla on vetovastuu vähintään yhdestä kurssista toimintavuoden 

aikana. Valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on, että kouluttajat kehittyvät entistä 

paremmiksi muiden koirakkojen kouluttajiksi.  

 Jatketaan tokon lupausten- sekä tehoryhmän toimintaa ja kehittämistä, pyrkimyksenä saada lisää 

kilpailevia cockerspanieleita tokossa. 

 Toimikunnan järjestämistä koulutuksista tiedotetaan Cockerspanieli-lehdessä, kerhon Internet-

sivuilla, keskustelupalstalla ja Facebookissa. 

 

 Ehdotus toimikunnan jäseniksi vuodelle 2013 on seuraava (suluissa aloitusvuosi 

toimikunnassa): Sabina Finne, puheenjohtaja (2009), Jenni Rättö (2013) , Aija Sulander, 

sihteeri, kurssivastaava (2011), Milla Tuomi, webvastaava (2013) 

Toimikunta pitää kokouksia vuoden aikana tarpeen mukaan ja keskustelee toiminnasta 

aktiivisesti mm. sähköpostilla ja omalla keskustelupalstallaan.  

 

AGILITYTOIMIKUNTA 

 Järjestetään ryhmäkoulutusta pääkaupunkiseudulla 

 Järjestetään vapaaharjoitteluvuoro pääkaupunkiseudulla 

 Tarjotaan lisäkoulutusta resurssien mukaan 

 Osallistutaan Agirotu-tapahtumaan Ylöjärvellä 5.-7.7.2013 

 Kootaan joukkue SM-kilpailuihin Kirkkonummelle 15.-16.6.2013 

 Kootaan joukkue Helsingin seudun piirimestaruuskilpailuihin 7.-8.9.2013 Helsinkiin 
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 Osallistutaan Agilityliiton kokouksiin jäsenedustajana Asetetaan edustaja Helsingin seudun 

kennelpiirin agilityjaosto 

 Toimikunnan jäseniksi 2013 ehdotetaan: Sanna Toivola (pj), Susanna Korpi (sihteeri), 

Tanja Sulander (tiedotus), Heidi Vuohio, Anneli Auhto 

 

ETELÄ-HÄMEEN ALAJAOSTO 

 Taipumuskoekoulutus. SPA-päivä keväällä. Perustetaan harjoitusryhmä kokeisiin tähtääville. 

 Taipumuskoe 31.08.2013 Rengossa. Ylituomareina Liisa Pajala ja toisena tuomarina Ville 

Lahtinen, vastaavana koetoimitsijana Kirsi Raukola. 

 Mejä-kurssi ja maastoharjoituksia pienryhmissä. 

 Mejä-koe  19.05.2013 Rengossa. Ylituomarina Jyrki Rasinpää ja toisena tuomarina Tuovi 

Henttu , vastaavana koetoimitsijana Marja Vaittinen. 

 Tuetaan jäsenten pätevöitymistä koetoimitsijoiksi ja kouluttajiksi. 

 Tottelevaisuuskoulutusta, harjoitukset eri puolilla toiminta-aluetta. Oma mölli-toko. 

 Agilityohjausta ja harjoituksia. Oma mölli-agility.  

 Koiran hoitokurssi ja trimmaus kurssi 

 Näyttelykoulutus, harjoitusnäyttely sekä matka viralliseen näyttelyyn. 

 Evo-retki keväällä/syksyllä. 

 Ystävänpatikka (Jaakon Samoojien vaellus) Rengossa syksyllä. 

 Cockeritreffejä eri puolilla toiminta-aluetta. 

 Koiran hyvinvointiin/terveyteen liittyvä luento ja/tai ensiapukurssi. 

 Pikkujoulu. 

 Vuosikokous. 

 Kerholehti no 7. 

 Yhteinen kylpyläretki koirakylpylään Hyvinkäälle. 

 Eri aihepiirien koulutusta sunnuntaisin Pekolan lavalla. 

 Kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset. 

 Alajaoston kesäpäivät. 

Tiedotus Cockerspanielit ry:n  kotisivuilla. 

Artikkeleita Cockerspanieli-lehdessä. 

Jäsenten välinen yhteystietoverkosto; sähköpostit ja Facebook. 

 

POHJOIS-HÄME  
Alajaoston toiminnassa on aktiivisesti mukana n. 20-30 yhdistyksen jäsentä ja esimerkiksi PHC:n 

Facebook -ryhmässä on n. 80 jäsentä. Osa toiminnasta on kaikille kiinnostuneille avointa, rotua 

esittelevää toimintaa kuten cockerilenkit, mutta kokeet ja kurssit ovat etusijalla Cockerspanielit ry:n 

jäsenille. 

 Järjestämme kolme MEJÄ-koetta: kaksi iltakoetta Mouhijärvellä (20.6. ja 16.7.) ja yhden 

viikonloppukokeen Ruovedellä (7.7.) 

 Järjestämme yhden spanielien taipumuskokeen Ylöjärvellä (20.7; vain yksi tuomari) 

Yksi vakiintunut agilityryhmä jatkaa ja pidämme keväällä/alkukesästä agilityn alkeiskurssin 

 TOKO-alkeiskurssi aloittaa huhtikuussa 

 Toukokuussa järjestetään MEJÄ-luento ja kesäksi suunniteltiin MEJÄ-treeniryhmän 

perustamista 

 Näyttelykoulusta huhti-toukokuussa ja trimmauskurssi 

 Flyball -tutustumistapahtuma 

 Järjestetään cockeritapaamisia, yhteislenkkejä ja jo perinteeksi muodostuneet pikkujoulut 

 Järjestetään Match Show kesäkuussa 


