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Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

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 keskustelutaululla myös
kokousten välillä.
Tiedotus
Julkaisutoimikunta vastaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Tolleri-lehden julkaisemisesta. Toimikunta kokoaa
myös Tolenterin 2011 ja ylläpitää yhdistyksen internet-sivuja. Lisäksi yhdistys kokoaa tuloskirjan.

Jalostustoiminta
Jalostus
Jalostustoimikunta ohjaa novascotiannoutajien jalostusta Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n valvonnassa.
Toimikunta koostuu jalostusneuvojasta sekä jalostusneuvojan valitsemista ja hallituksen hyväksymistä
jäsenistä. Toimikunnan jatkuvina tehtävinä ovat jalostuksen seuraaminen ja ohjaaminen yksilö- ja
populaatiotasolla, jalostustiedustelujen käsittely, jalostukseen liittyvien artikkeleiden kirjoittaminen Tolleri-lehteen
sekä kasvattajien opastaminen ja neuvominen.
Toimikunta hoitaa tarvittaessa ulkomuototuomareiden erikoiskoulutukset ja loppukokeen rotumme osalta
yhdessä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n kanssa. Toimikunnan jäseniä osallistuu Kennelliiton tai muiden
tahojen järjestämiin jalostukseen liittyviin koulutus- ja luentotilaisuuksiin. Mikäli rodun kansainvälisiä
jalostusaiheisia kokouksia järjestetään, toimikunta pyrkii lähettämään niihin edustajan. Toimikunta pitää
aktiivisesti yhteyttä muiden maiden vastaaviin jalostusneuvojiin sairauksien ja terveystietojen osalta. Toimikunta
järjestää verinäytteiden ottotilaisuuksia yhdessä aluetoiminnan ja mahdollisesti leiritoimikunnan kanssa.
Yhteistyö Suomen Akatemian tutkimusryhmän kanssa jatkuu. Yhteistyön tavoitteena on saada lisätietoa
autoimmuunitautien periytymisestä ja mahdollisesti myös uusia työkaluja jalostuksen tueksi. Toimikunta
järjestää asiaan liittyen myös kasvattajapäivän. Toimikunta jatkaa neuvotteluita Kennelliiton toimiston kanssa
Kennelliiton valtuuskunnan PEVISA-päätöksen toimeenpanemiseksi prcd-PRA geenitestitulosten tallentamisen
osalta.
Luonne
Toimikunta kerää tietoa novascotiannoutajan luonteesta mm. MH-kuvausten ja luonnetestin avulla. Näin ollen
toimikunta on yhteistyössä jalostus sekä PK- ja PEKO-toimikunnan kanssa sekä pitää yllä yhteyksiä muihin
Pohjoismaihin. Toimikunta aloittaa luonneprofiilin laatimisen olemassa olevan datan pohjalta. Toimikunta
järjestää pääsiäisenä 2010 yhdessä Springerspanielit ry:n kanssa MH-kuvauksen ja pyrkii järjestämään
loppuvuodesta toisen MH-kuvauksen
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Koe- ja näyttelytoiminta
Agility
Toimikunta tukee agilityä harrastavia tollerin omistajia lajin harrastamisessa sekä pyrkii lisäämään lajin
tunnettuutta tolleristien keskuudessa. Toimikunta huolehtii myös agilitymestaruuden järjestämisestä virallisen
agilitykilpailun yhteydessä sekä kerää joukkueet Agirotuun sekä SM-kisoihin. Toimikunta järjestää
agilitykoulutusta tollerileirillä.
MEJÄ
MEJÄ-toimikunta järjestää vuonna 2010 kaksi MEJÄ-koetta. Ensimmäinen koe järjestetään kolmen tuomarin
kokeena yhdessä flattikerhon kanssa Miehikkälässä 6.6.2010. MEJÄ-mestaruuskoe järjestetään Virroilla
22.8.2010 neljän tuomarin kokeena. Toimikunta vastaa myös tollerileirin MEJÄ-koulutuksesta. Koulutus
järjestetään edellisvuosien tapaan pienryhmissä ja se on suunnattu ensisijaisesti lajia aloitteleville tollereille.
Leirillä toteutetaan vuoden 2009 koulutusten tapaan erillinen suunnistuskoulutus, johon ovat tervetulleita
muutkin kuin MEJÄ- koulutukseen osallistuvat leiriläiset.
NOU/NOME
Nome-toimikunta pyrkii lisäämään rodunomaisten lajien tuntemusta rodun harrastajien joukossa järjestämällä
koulutuksia ja kokeita. Noutajien taipumuskoe järjestetään Kajaanissa toukokuussa. Epävirallinen nome-koe eli
Mölleri, jossa nuoret koirat pääsevät harjoittelemaan koemaista tilannetta, järjestetään heinäkuun alussa
Satakunnassa. Rodun mestaruus pyritään järjestämään TollerShow'n yhteydessä Joensuun seudulla. Mikäli
mahdollista, nome-toimikunta pyrkii tulevana vuonna järjestämään edellä mainittujen kokeiden lisäksi WTkokeen syksyllä. Nome-toimikunta pyörittää nome:n valmennusrinkiä pidemmälle ehtineille koirakoille. Rinkiin
haku tapahtuu jälleen vuoden vaihteessa. Tämän lisäksi nome-toimikunta järjestää leirillä koulutuksia sekä
taipumuskokeeseen tähtääville, että pidemmälle ehtineille koirakoille. Lisäksi nome-toimikunta kokoaa
yhdistystä edustamaan joukkueet Mäntän talvinomeen, Pirkan Dameihin ja rotujen väliseen haasteotteluun.
Näyttely
Näyttelytoimikunta järjestää yhdistyksen erikoisnäyttelyn, Toller Show:n, Joensuussa. Yhdistys on mukana
Voittaja 2010 –näyttelyn talkooporukassa.
PK- ja Pelastuskoiratoiminta
Toimikunnan tavoite on aktivoida jäsenistöä harrastamaan palvelus-, pelastus- ja etsijäkoiratoimintoja. Aiempien
vuosien tapaan vuoden 2010 Tollerileirillä jaetaan tietoa ja koulutusta eri lajeihin liittyen. Leirin koulutusten
tavoitteena on erityisesti lisätä tietämystä ja innostusta kouluttaa tollereita ihmisen palvelukseen eri sektoreilla.
Loppukesän-syksyn aikana pyritään järjestämään palveluskoirien haku- ja jälkikoe (PAHA, PAJÄ) yhdessä
Hämeenlinnan etsintäkoirien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan syksyllä tullaan järjestämään myös
palveluskoirien käyttäytymiskoe.
TOKO
Toimikunta järjestää kesän 2010 tollerileirille tokokoulutusta ainakin pennuille, sekä ALO/AVO-ryhmille.
VOI/EVL-ryhmä järjestetään myös, mikäli siihen on tulossa tarpeeksi kiinnostuneita. Tokotoimikunnalla olisi
kiinnostusta järjestää koulutusta innokkaille tokoilijoille. koulutus on suunnitteilla ainakin Etelä-Suomeen.
Tokotoimikunta pyrkii kasaamaan joukkueen TOKOn SM-kisoihin, Imatralle 24.–25.7. sekä SNJ:n
tokomestaruuksiin. Tollereiden tokomestaruus järjestetään syksyllä 2010.

Muu toiminta
Pentuvälitys
Pentuvälitys neuvoo ja opastaa novascotiannoutajista kiinnostuneita ja pentua etsiviä ihmisiä puhelimitse ja
sähköpostitse. Välityksessä olevat pentueet ja aikuiset koirat näkyvät yhdistyksen kotisivuilla ja listaa
päivitetään kasvattajilta tulevien tietojen mukaan.
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Tollerileiri
Tollerileirin järjestelyistä vastaa leiritoimikunta. Leirillä on mm. agility-, MEJÄ-, NOU/NOME-,
perustottelevaisuus-, PK- ja TOKO-koulutusta vapaamuotoisen ohjelman lisäksi. Leirillä järjestetään myös 20vuotiaan yhdistyksen juhlavuoden juhlaillallinen.
Juhlavuosityöryhmä
2010 on yhdistyksen juhlavuosi, yhdistyksen täyttäessä 20 vuotta. Juhlavuosityöryhmä toimii yhdessä
julkaisutoimikunnan kanssa tuottaen 20v-juhlalehden sekä leiritoimikunnan kanssa järjestäen leirin yhteydessä
juhlaillallisen.
Aluetoiminta
Vuoden 2010 alussa aluetoimintaa on yhteensä 18 paikkakunnalla. Uusia alueita otetaan tarvittaessa mielellään
mukaan toimintaan. Alueyhteyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa koiranomistajia eteenpäin alueellisiin
koulutuksiin ja muihin tapahtumiin sekä neuvoa tollerin pentua harkitsevia ihmisiä rodusta ja sen
ominaisuuksista. Lisäksi jokaisen alueen yhteyshenkilö järjestää omalla paikkakunnallaan haluamiaan
tapahtumia esim. yhteislenkkejä, riistaan tutustumista, luentoja, lajiesittelyjä ja koulutuksia. Alueyhdyshenkilöitä
kannustetaan myös yhteistyöhön yli aluerajojen ja heille on tarjottu yhteinen keskustelufoorumi, jolla he voivat
ideoida toimintaa, jne. Yksi hallituksen jäsen toimii aluetoimintavastaavana ja linkkinä yhdistyksen hallituksen ja
aluetoimijoiden välillä.
Tolleriputiikki
Tolleriputiikin tuotteita myydään postitse ja eri tilaisuuksissa.

