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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Vuosi 2016 on yhdistyksen 36. toimintavuosi. Yhdistys on jäsentensä näköinen ja aktiivisella,
iloisella yhteistyöllä pyrimme toimimaan rakkaan rotumme cockerspanielin ja rodun kasvattajien
sekä harrastajien parhaaksi. Varsinainen toiminta tapahtuu eri toimikuntien alajaoston järjestämissä
tapahtumissa, kursseilla ja kokeissa.
Yhdistyksen julkaisema lehti ja Internetissä olevat kotisivut toimivat virallisina tiedotuskanavina
kaikessa toiminnassa. Cockerspanielit ry haluaa olla yhdistys, jossa jokaisella jäsenellä on
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tampereella 28.2.2016. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään tarvittaessa. Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa; myös puhelimitse
ja verkkoyhteyksien avulla.
VARSINAINEN TOIMINTA
Pyritään järjestämään jäsenille koulutuksia ja kursseja kohtuulliseen hintaan. Yhdistys tekee
yhteistyötä Spanieliliiton, kennelpiirien sekä muiden rotuyhdistysten ja seurojen kanssa.
Järjestetään kesäleiri?(järjestelyvastuu?)Pyritään järjestämään jalostuspäivät.
YHDISTYKSEN TALOUS
Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta noudattaen laadittua talousarviota yhteistyössä
taloudenhoitajan ja alajaostojen taloudenhoitajien kanssa. Toimikunnat ja alajaostot toimittavat
hallitukselle talousarvionsa kokonaisbudjetin laadintaa varten. Toimikuntien ja alajaostojen
odotetaan seuraavan talousarvioidensa toteutumista vuoden aikana. Tapahtumista ja kokeista
pyritään toimittamaan laskut ja tositteet taloudenhoitajalle kahden viikon kuluessa. Maksuissa
käytetään mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen omaa laskupohjaa.
TOIMIKUNNAT
JALOSTUSTOIMIKUNTA
Vuoden 2016 aikana jalostustoimikunnan tavoitteena on järjestää seuraavanlaista toimintaa:
-rotukohtainen neuvottelu
-jalostusaiheinen luentopäivä
-toimittaa Cockerspanieli-lehteen ja internetsivuille jalostusaiheista materiaalia
-pitää yllä KoiraNet – rekisterissä näkymättömiä tutkimustuloksia, mm.geenitestit
-hoitaa pentuvälitystä
-auttaa ja opastaa kasvattajia parhaan tiedon ja taidon mukaan
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-käynnistää jalostustarkastustoimintaa Suomen Kennelliiton uuden ohjeistuksen mukaisesti
-kerätä tietoa käyttäytymis-, käyttöominaisuus- ja terveyskyselyillä
Jalostustoimikunnan kokoonpanoksi ehdotetaan: Nina Menna, Reia Leikola-Walden, Katri
Alavalkama, Mariann Korpi, Marjut Kakko ja Susanna Sinisaari-Kaislo.

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Rodun erikoisnäyttely järjestetään 4.6.2016 Kellokoskella Männistön lavalla. Tuomarit kutsutaan
pääsääntöisesti rodun kotimaasta eli Isosta-Britanniasta.
Vuoden 2016 tuomarit ovat Andrew Jones ja Jane Simmonds, molemmat kennel Shenmoresta.
JULKAISUTOIMIKUNTA
Lehden toimitus toimittaa neljä numeroa Cockerspanieli lehteä.
Toimitukseen kaivattaisiin muutamaa avustajaa ja oikolukijaa.
Lehden päätoimittajana jatkaa Tiia Pellonpää. Vastaavaksi toimittajaksi ja taittajaksi valittiin Liisa
Kukkanen.
Webmaster päivittää nettisivuja pyyntöjen mukaisesti.

MEJÄTOIMIKUNTA
Cockerspanielit ry:n MEJÄ-toimikunnan jäseninä ovat vuonna 2016 lupautuneet toimimaan Jenni
Anttonen, Jan Egeland-Jensen, Satu Kamunen, Tiia Pellonpää ja Sari Änäkkälä.
Koetoiminta
Vuodelle 2016 on suunnitteilla kolme MEJÄ-koetta: 16.6. Sastamalan Mouhijärvellä iltakoe
(ylituomarina Karla Sohlman), 24.7. Ruoveden Ylä-Väärin koe (ylituomarina Sanna Rantanen) ja
21.8. Kolarin koe (ylituomarina Juhani Heikniemi). Sastamalan koe järjetetään yhteistyössä
Mouhijärven Metsästysseura ry:n kanssa. Ruoveden kokeessa jaetaan perinteinen Väärin Malja kiertopalkinto. Kolarin kokeessa jaetaan Cockerspanielit ry:n vuoden viimeisessä MEJÄ-kokeessa
jaettava Nanan Laulu -kiertopalkinto.
Koulutustoiminta
MEJÄ-toimikunta järjestää tarpeen mukaan myös koulutusta alueellisesti tai esimerkiksi
cockerspanielileirin tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä.
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Vuoden MEJÄ-cockeri, Rotumestaruus-MEJÄ, Cockerspanielit ry:n kerhon mestaruuden
sääntömuutos
Toimikunta ehdottaa muutosta kerhon mestaruuskokeeseen ja Miran Malja -kiertopalkinnon
jakamiseen.
Nykyisellään yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus kisata vuoden MEJÄ-cockeri -tittelistä, joka
jaetaan voittajaluokassa kauden parhaiden koetulosten perusteella. Sen lisäksi cockerspanielin
kanssa voi edelleen osallistua spanielimestaruus-MEJÄ -kokeeseen, joskin omistajan tulee nykyään
kuulua johonkin Spanieliliiton alaiseen jäsenyhdistykseen, kuten paikalliseen spanieliyhdistykseen.
Miran malja jaetaan ”kerhon mestaruuskokeessa” kokeen parhaalle koiralle, mutta kerhon
mestaruuskokeelle ei ole oikeastaan luotu sääntöjä, vaan se on vain jokin kauden kokeista - yleensä
toki mahdollisimman iso koe.
Toimikunnan mielestä olisi paikallaan nostaa mestaruuden statusta Cockerspanielit ry:n muututtua
rotua harrastavasta yhdistyksestä rotujärjestöksi ja tehdä yhdistyksen kerhon mestaruuskokeesta
cockerspanielien rotumestaruus. Toimikunta ehdottaa, että mestaruuskoe pyrittäisiin järjestämään
vuosittain mieluiten elo-syyskuussa siten, että siihen olisi karsinta. Koiran omistajan tai haltijan
tulee luonnollisesti olla yhdistyksen jäsen, ja itse koiran tulee olla rodultaan cockerspanieli, olla
rekisteröity Suomeen sekä kilpailla voittajaluokassa. Kokeeseen valittaisiin hakijoista viisi tai kuusi
parasta, riippuen siitä, tuleeko edellisen vuoden mestari puolustamaan mestaruuttaan, mihin tällä
olisi oikeus ilman karsintaa. Karsinta tapahtuu laskemalla yhteen kolme parasta tulosta
voittajatulosta kaudelta, joka alkaa edellisestä mestaruuskokeesta ja loppuu sunnuntaipäivään kaksi
viikkoa ennen mestaruuskoetta. Tasapisteissä huomioidaan koiran neljäs tulos, ja jos ollaan edelleen
tasapisteissä, myös viides tulos – tämän jälkeen tasatilanteen niin vaatiessa osallistumisoikeus
arvotaan. 5+1 koiraa tarkoittaa, että koe voidaan järjestää tavallisen kokeen rinnalla ja yksi tuomari
voi arvostella kaikki mestaruus kokeen koirat.

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016, Cockerspanielit ry. taipumuskoetoimikunta
Cockerspanielit ry:n taipumuskoetoimikunnassa vuonna 2016 ovat lupautuneet toimimaan Katri
Alavalkama, Mari Hotti ja Janna-Carita Kekkonen. Toimikunta täydentää itseään tarpeen
vaatiessa.
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Koetoiminta
Vuodelle 2016 on anottu neljä spanielien taipumuskoetta. Ensimmäinen koe 16.7. Ylöjärven
Kurussa, ylituomarina Kirsi Salokanto ja vastaavana koetoimitsijana Katri Alavalkama. Toinen
koe 22.7. Ruoveden Ylä-Väärissä, ylituomarina Olavi Nurmiranta ja vastaavana koetoimitsijana
Katri Alavalkama. Kolmas koe 23.7. Pielavedellä, ylituomarina Kati Huovila ja vastaavana
koetoimitsijana Janna Carita Kekkonen. Neljäs koe Kolarissa, Ylläksen Hannukaisissa 19.8.,
ylituomarina Anitta Kauppila ja vastaavana koetoimitsijana Katri Alavalkama. Kaikkiin
kokeisiin ovat etusijalla Cockerspanielit ry:n jäsenten omistamat cockerspanielit.
Koulutustoiminta
Taipumuskoetoimikunta järjestää tarpeen mukaan myös koulutusta alueellisesti tai
esimerkiksi cockerspanielileirin tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä.

MH- JA LUONNETESTITOIMIKUNTA
Ei suunnitelmaa.
METSÄSTYSTOIMIKUNTA
Metsästystoimikunnan toimintasuunnitelma 2016
Kokoonpano:
pj. Anne Woivalin
sihteeri Anu Knuutinen (kokeiden anomiset)
raha-asiat Casper Grönblom (talousarvio ja tilinpäätös)
Anne Knuutinen, Ulla Ruistola, Nina Menna, Tiina Karlström, Jukka Paroinen, Kirsi Niittymäki,
Eeva-Marja Jokinen
Koulutukset
Järjestetään kaksi viikonloppukoulutusta (Surkee ja Joroinen), kaksi paikallista vesityökurssia
(Helsingin ja Tampereen seutu), sekä ainakin yksi yksipäiväinen ”mitä tapahtuu SPME-kokeissa”
koulutus (Turun seutu).
Pyritään kannustamaan alueellisia aktiiveja ”tilaamaan” yksipäiväisiä koulutuksia, jotta saisimme
enemmän koiria arvioitavaksi rodunomaisiin kokeisiin.
SPME-kokeet
Järjestetään neljät vesityökokeet (Tampere, Helsingin seutu, Joroinen)
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Mestaruus ja Derby järjestetään Joroisilla
Inarissa järjestetään riekkokokeet
Janakkalassa järjestetään yksipäiväiset kokeet alkukaudesta ja mahdollisesti myös loppukaudesta

TOKOTOIMIKUNTA
Toimikunnan kokoonpano ja – koulutusohjaajat
Ehdotus toimikunnan jäseniksi vuodelle 2016 on seuraava:
Mari Jokinen
Aija Sulander
Milla Tuomi
Helene Storgårds
Toimikunta pitää kokouksia vuoden aikana tarpeen mukaan ja keskustelee toiminnasta
aktiivisesti sähköpostilla ja omalla keskustelupalstallaan.
Toko-koulutusohjaajina vuonna 2016 toimivat:
- Sabina Buchert (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja)
- Mari Jokinen (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja)
- Aija Sulander (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja)
- Milla Tuomi (pätevöitynyt toko-koulutusohjaaja)
Vuoden aikana pyritään rekrytoimaan lisää toko-koulutusohjaajia sekä toko koetoimitsijoita
Cockerspanielit ry:lle.
Toimikunnan järjestämät koulutukset ja niistä tiedottaminen
Toimikunta järjestää vuoden 2016 aikana pentu-, arkitottelevaisuus-, hallinta ja motivointisekä tokon alkeis- ja jatkokursseja tarpeen mukaan. Mahdollisesti järjestetään yksi virallinen
tokokoe vuoden 2016 aikana. Toimikunta pyrkii lähettämään edustusjoukkueen tokon SMkilpailuun 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 ympärivuotisten treeniryhmien toimintaa ja kehittämistä, pyrkimyksenä saada
lisää tokossa kilpailevia cockerspanieleita.
Toimikunnan järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista tiedotetaan Cockerspanielilehdessä, Cockerspanielit ry:n
internet-sivuilla, keskustelupalstalla ja Facebookissa.
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AGILITYTOIMIKUNTA
E suunniteltua toimintaa vuodelle 2016.
ALAJAOSTOT
ETELÄ-HÄME
Ei suunnitteilla toimintaa vuodelle 2016.
POHJOIS-HÄME
Pohjois-Hämeen alajaoston vuoden 2016 toimihenkilöiksi ja toiminnasta vastaaviksi
koordinaattoreiksi ovat valittu seuraavat henkilöt: alajaoston puheenjohtajana toimii NN, sihteerinä
ja tiedottajana NN, rahastonhoitajana jatkaa Minna Tanner, lenkkivastaavina toimivat NN ja NN,
terveystarkastusvastaavien tehtäviä hoitavat NN ja NN, agility- ja MEJÄ-koordinaattorina jatkaa
Jan Egeland-Jensen ja taipumuskoekoordinaattorina Katri Alavalkama, TOKO-koordinaattorina
toimii NN.
Koetoiminta
Vuodelle 2016 on suunnitteilla kolme MEJÄ-koetta ja kolme spanielien taipumuskoetta.
MEJÄ-kokeiden vastaavana koetoimitsijana toimii Jan Egeland-Jensen; taipumuskokeiden vastaava
koetoimitsija on Katri Alavalkama. Kokeiden järjestelyistä vastaavat toimikunnat, jotka täydentävät
itseään tarpeen mukaan. Innokkaita ja aktiivisia harrastajia kutsutaan tuttuun tapaan mukaan
koetoimikuntiin.
MEJÄ-kokeet
MEJÄ-kokeista yksi tullaan järjestämään Sastamalan Mouhijärvellä kahden tuomarin iltakokeena
(16.6.; tuomareina Sanna Rantanen ja Karla Sohlman). Ruoveden Ylä-Väärin Pilkotussa järjestetään
MEJÄ-koe 24.7. sunnuntaina, ylituomarina Sanna Rantanen. Järjestämme myös kolmatta kertaa
MEJÄ-kokeen Lapissa, Kolarissa, elokuun 21. päivänä, tuomareina Juhani Heikniemi, Sari
Nuolikoski ja Heikki Pirhonen. Ruoveden kokeessa jaetaan perinteinen Väärin Malja kiertopalkinto. Kolarin kokeessa jaetaan Cockerspanielit ry:n vuoden viimeisessä MEJÄ-kokeessa
perinteisesti jaettava Nanan Laulu -kiertopalkinto.
Taipumuskokeet
Alajaosto järjestää spanielien taipumuskokeen jo neljättä kertaa Ylöjärven Kurussa heinäkuun 16.
päivänä, ylituomarina Kirsi Salokanto, ja tämän kesän toisen kokeen heinäkuun 22. päivänä
Ruoveden Ylä-Väärin Pilkotussa, ylituomarina Olavi Nurmiranta. Kolmas spanielien taipumuskoe
järjestetään Kolarissa 19. päivänä elokuuta, ylituomarina Anitta Kauppila.
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Agility
Alajaostolla on jatkuvasti käynnissä agilitykoulutusta, ja suunnitelmissa on agilityssä myös
lisäkoulutuksia vuodelle 2016. Vakioryhmien lisäksi pyritään kesällä järjestämään kahdeksan
koulutuskerran mittainen agilityn alkeiskurssi touko-kesäkuussa ja jälleen kahdeksan kerran
mittainen jatkokurssi heinä-elokuussa, kun koulutustilojen puolesta on mahdollista järjestää
ylimääräistä agilitykoulutusta. Kesälle on suunniteltu agilityleiriä, jolla eritasoiset koirakot voivat
tehdä heille sopivia tehostavia harjoitteita ulkopuolisen kouluttajan ohjauksessa ja saada uusia
oppeja ja ideoita tulevaa talvikautta varten. Heinäkuussa alajaostolta osallistuu kenties useampikin
joukkue jälleen Agirotu-tapahtumaan.
Muu koulutustoiminta
Tottelevaisuuskoulutusta kaivataan ja tiedustellaan säännöllisin väliajoin, ja alajaosto pyrkii
saamaan kouluttajan ainakin alkeis-/tapakasvatuskurssia varten, todennäköisenä ajankohtana
loppukevät tai alkusyksy.
Edellisvuosien tapaan alajaostolla on suunnitteilla jäsenten kysynnän ja toiveiden mukaan myös
koirahieronta- ja lihashuolto-opastusta sekä trimmikursseja - tarkoituksena on järjestää sekä aivan
perusteita opettelevien trimmikurssi että vähän edistyneemmille jatkokurssi, jossa päästäisiin
perehtymään perusturkinhoidon sijaan näyttelytrimmauksen hienouksiin.
Kevään sulatettua maan tulemme järjestämään myös MEJÄ-koulutusta, ja taipumuskoekoulutusta
on tarjolla vesien lämmettyä. MEJÄ-ringin aktivointiin aiotaan panostaa, jotta saadaan
vuorotteluperusteinen harjoitusjälkien tekorinki toimintaan ja näin tuettua MEJÄ-harjoittelua
mukavassa porukassa.
Muuta kurssi- ja koulutustoimintaa järjestetään palautteen ja toiveiden perusteella, ja tarpeen
vaatiessa yksittäisiä kursseja voidaan järjestää kahteen kertaan, mikäli kaikki halukkaat eivät pääse
ensimmäisellä kerralla ryhmiin mukaan.
Muu toiminta
Perinteiseen tapaan Pohjois-Hämeen alajaosto aikoo järjestää Tampereella Hakametsässä myös
match show’n kevään koittaessa, kun ulkokentät kuivuvat. Ulkokaudella järjestetään samassa
paikassa jäähallin ulkoalueella myös näyttelykoulutusta.
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Pitkin vuotta järjestetään jälleen yhteislenkkejä Pyynikin maisemissa tai kunnon metsämaastoissa,
joissa koiria voidaan juoksuttaa myös vapaina. Koirapuistotreffejä on myös kalenterissa, ja samalla
alajaostolaisten omaa aktiivisuutta näiden epävirallisempien, mutta tärkeiden sosiaalisten
koiratapahtumien järjestelyssä pyritään rohkaisemaan ja tukemaan.
Pohjois-Hämeen alajaoston vuoden päättävät pitkän perinteen mukaan pikkujoulut, joiden
järjestelyistä vastaamaan kootaan taas pikkujoulutoimikunta.

