TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Yleistoiminta
KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräiset yleiset kokoukset pidetään loppusyksystä ja alkukeväästä eri
paikkakunnilla. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Hallitus soveltaa
työskentelyssään ns. jatkuvan kokousmenettelyn käytäntöä, jossa kokoustyöskentely jatkuu
sähköisellä hallituksen keskustelufoorumilla myös kokousten välillä. Hallituksen kokoukset
järjestetään pääosin etäkokouksina.
JULKAISUTOIMIKUNTA
Julkaisutoimikunta vastaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Tolleri-lehden julkaisemisesta ja
ylläpitää yhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.tollerit.fi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista
yhdistyksen Facebook-sivustolla. Toimikunta kokoaa myös Tolenterin 2022.
Yhdistys pyrkii lisäämään näkyvyyttä some-kanavissa vuoden 2021 aikana.
JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikunta ohjaa novascotiannoutajien jalostusta Suomessa. Toimikunta muodostuu
toimikunnan puheenjohtajasta, jalostusneuvojasta sekä puheenjohtajan valitsemista ja hallituksen
hyväksymistä jäsenistä. Toimikunnan jatkuvina tehtävinä ovat jalostuksen seuraaminen ja
ohjaaminen yksilö- ja populaatiotasolla, jalostustiedustelujen käsittely, jalostukseen liittyvien
artikkelien kirjoittaminen Tolleri-lehteen, kasvattajien opastaminen ja neuvominen sekä
yhteydenpito
Suomen
Kennelliittoon.
Toimikunta järjestää ulkomuototuomareiden
erikoiskoulutuksen sekä arvostelukokeen. Toimikunta kannustaa kasvattajia järjestämään
alueellisia
kokoontumisia ns. kasvattajakahveja. Lisäksi jalostustoimikunta valvoo sitoumuskasvattajille
asetettujen kriteerien täyttymistä. Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivän vuonna 2021.

Koe- ja näyttelytoiminta
AGILITY
Toimikunta järjestää rotumestaruuskilpailun virallisen agilitykilpailun yhteydessä vuoden aikana.
Toimikunta kokoaa Novascotiannoutajat ry:n joukkueet SM-kilpailuihin. Toimikunta pyrkii
järjestämään 1 - 2 koulutusta vuoden aikana.
LUONNE
Toimikunta kerää tietoa novascotiannoutajien luonteesta mm. MH-kuvausten ja luonnetestin
avulla. Toimikunta järjestää vuonna 2021 MH-kuvauksen yhdessä Kiharakerhon kanssa. Lisäksi
toimikunta suunnittelee järjestävänsä myös toisen MH-kuvauksen mahdollisuuksien mukaan.

Toimikunta pyrkii kirjoittamaan Tolleri-lehteen artikkeleita luonneasioista ja tiedottamaan
tollerit.fi –sivustolla.
MEJÄ
Tolleri-mestaruus-MEJÄ pidetään 8.8.2021 Keuruulla ja se pyritään pitämään 5 tuomarin kokeena,
jossa yksi tuomariryhmä koostuu mestaruuteen osallistuvista tollereista.
NOU/NOME
NOME-toimikunnan tavoitteena on rodunomaisten lajien tuntemuksen ja harrastuneisuuden
lisääminen tolleriharrastajien keskuudessa. Toimikunta koordinoi yhdistyksen joukkueet
epävirallisiin joukkuetapahtumiin, kuten Pirkan Dameihin. NOME-toimikunta pyrkii järjestämään
vuoden 2021 aikana noutajien taipumuskokeen (NOU) ja kylmän riistan metsästyskokeen
(NOME-B). NOME-B koe on yhdistyksen NOME-mestaruuskoe. Nome-valmennustiimin toimintaa
jatketaan ja käynnistetään Nome-noviisi ryhmä aloittelevammille tavoitteellisille
nomeharrastajille.
NÄYTTELY
Näyttelytoimikunta järjestää yhdistyksen erikoisnäyttelyn, Toller Show’n, 15.8.2021 Espoossa
Marketanpuistossa.
PK- ja PELASTUSKOIRATOIMINTA
Toimikunnan tavoitteena on tehdä palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa tunnetuksi jäsenistön
keskuudessa. Toimikunta julkaisee Tollerit jäsenlehdessä artikkeleita, joissa kerrotaan näistä
lajeista ja niiden harrastamisesta. Varsinainen harrastustoiminta tapahtuu kuitenkin alueellisissa
yhdistyksissä. Kesäleirillä pyritään järjestämään henkilöhakukoulutusta.
TOKO ja RALLYTOKO
Toimikunta järjestää molemmissa lajeissa mestaruuskisan virallisten kokeiden yhteydessä.
Toimikunta myös huolehtii tarpeen mukaan koulutusten järjestämisestä tokoon ja rallytokoon
tollerileirillä. Lisäksi toimikunta pyrkii kirjoittamaan lajeista artikkeleita Tolleri-lehteen ja
järjestämään jäsenistölle koulutusta lajeihin. Toimikunta kokoaa yhdistykselle joukkueet ainakin
seuraaviin kilpailuihin:
● Toko SM
● Rallytoko SM
● SNJ:n tokomestaruus
● SNJ:n rallytokomestaruus

Muu toiminta
PENTUNEUVONTA
Pentuneuvonta opastaa novascotiannoutajista kiinnostuneita ja pentua etsiviä ihmisiä puhelimitse
ja sähköpostitse. Pentuneuvonta jakaa myös rotukummien yhteystietoja niille, jotka haluavat

tutustua rotuun lähemmin ja tavata tollereita omistajineen. Välityksessä olevat pentueet ja
aikuiset koirat näkyvät yhdistyksen kotisivuilla ja listaa päivitetään kasvattajilta tulevien tietojen
mukaan.
TOLLERILEIRI
Tollerileiri järjestetään 11.-13.6.2021 Sappeen Matkailukeskuksessa Pälkäneellä ja sen
järjestelyistä vastaa leiritoimikunta. Kyseessä on yhdistyksen 30-vuotisen taipaleen juhlaleiri.
ALUETOIMINTA
Vuoden 2021 alussa aluetoimintaa on yhteensä 14 alueella. Uusia alueita ja alueyhteyshenkilöitä
otetaan mielellään mukaan vilkastuttamaan toimintaa. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on järjestää
toimintaa alueellaan, esim. koulutuksia, yhteislenkkejä, terveystutkimuksia, riistaan tutustumista
jne. Alueyhteyshenkilöitä kannustetaan yhteistyöhön yli aluerajojen ja heille on tarjottu
facebook-ryhmä, jossa he voivat ideoida toimintaa. Yksi hallituksen jäsen toimii
aluetoimintavastaavana ja linkkinä yhdistyksen hallituksen ja aluetoimijoiden välillä.
TOLLERIPUTIIKKI
Putiikin toiminta jatkuu edelleen, mutta vuoden 2021 alusta uuden pitäjän toimesta. Putiikki
muuttaa Helsinkiin.
Tuotteita myydään jäsenille yhdistyksen nettisivujen kautta sekä muutamassa vuosittain
järjestettävässä tapahtumassa: Tollerileiri, Toller Show ja mahdollisesti Voittaja-näyttely. Uusista
tuotteista otetaan ideoita jäseniltä vastaan ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan
toteuttamaan. Tuotteiden säilytystä ja postittamista varten on vuokrattu yhdistykselle pieni
varasto.

