
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 
Vuosi 2014 on yhdistyksen 34. 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 ja kahden 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 Lahdessa 2.3.2014. 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 Virroilla 11.–13.7.2014 (järjestelyvastuu Pohjois-Hämeen alajaostolla). 
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 
Jalostustoimikunnan tavoitteena on: 
- järjestää rotukohtainen neuvottelu vuosikokouksen yhteydessä 
- osallistua Suomen Kennelliiton jalostusneuvojille järjestettävään koulutukseen  
- toimittaa Spanieli-lehteen ja internetsivuille jalostusaiheista materiaalia ja tutkimustuloksia 
- toimittaa Cockerspanieli-lehteen ja internetsivuille jalostusaiheista materiaalia ja tutkimustuloksia 
- pitää yllä tilastoa rekisteröinneistä ja tutkimustuloksista 
- hoitaa pentuvälitystä 
- auttaa ja opastaa kasvattajia parhaan tiedon ja taidon mukaan 
- pyrkiä järjestämään jalostustarkastus 
 
NÄYTTELYTOIMIKUNTA 
Rodun erikoisnäyttely järjestetään 7.6.2014 Kellokoskella Männistön lavalla. Tuomareina uroksilla 
Dawn Young (Iso-Britannia) ja nartuilla Mike Wildman (Iso-Britannia). 



 
 
JULKAISUTOIMIKUNTA 
Lehtitoimikunta toimittaa neljä numeroa Cockerspanieli-lehteä. Lehden uudistus ja kehittäminen 
jatkuu. Myös lukijakuntaa ja yhdistyksen jäseniä kannustetaan kirjoittamaan juttuja lehteen. Kuluja 
pyritään kattamaan mainosmyynnillä. 
 
Lehtitoimikuntaan kaivataan pari jäsentä lisää mm. oikolukuun ja toimittajaksi. 
 
MEJÄTOIMIKUNTA 
Toimikunta pyrkii toiminnallaan edistämään cockerspanieleiden harrastustoimintaa järjestämällä 
vuoden 2014 aikana seuraavat viralliset MEJÄ-kokeet: 
4.5.2014 Pyhtää, kerhonmestaruuskoe 
18.5.2014 Hämeenlinna, Renko 
15.6.2014 Mouhijärvi. Yhteistyössä Mouhijärven metsästysseuran kanssa 
29.6.2014 Pilkottu. Yhteistyössä Hämeen Spanielikerhon kanssa 
29.6.2014 Pyhtää 
20.7.2014 Mouhijärvi. Yhteistyössä Mouhijärven metsästysseuran kanssa 
20.7.2014 Pyhtää 
3.8.2014 Pilkottu. Yhteistyössä Hämeen Spanielikerhon kanssa 
24.8.2014 Kolari 
Toimikunta pyrkii osallistumaan kesäleirin järjestelyihin tarpeen mukaan. 
 
TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA 
Tavoitteena on saada yhä suurempi joukko cockerspanielien omistajia, harrastajia ja kasvattajia:  
– tiedostamaan rodunomainen spanielien taipumuskoe cockerspanielin luonneominaisuuksien 
mittarina sekä käyttöpuolen koetoimintaan ohjaavana, ns. aloituskokeena (JTO)  
– hakeutumaan ”taippareiden” tiedotus- ja treenitapahtumiin 
– osallistumaan spanielien taipumuskokeisiin. 
 
Toimikunta järjestää seuraavat kokeet: 
15.6.2014 Janakkala, Vähikkälä. Tuomarit Anu Kokkarinen ja Liisa Pajala.  
16 koiraa. Järjestelyt: Etelä-Hämeen alajaosto. 
13.7.2014 Virrat, Vaskivesi.. Tuomarit Hanna Lahtinen ja Ville Lahtinen. Cockerspanielien 
kesäleirin yhteydessä yhteistyössä Springerspanielit ry:n kanssa. Koejärjestelyt Pohjois-Hämeen 
alajaosto 16 koiraa.  
19.7.2014 Pyhtää, Hirvikoski. Tuomarit Meerit Kuparinen ja Taru Kalkkila. 12 koiraa. Iltakoe 
mejä-kokeen yhteydessä. 
27.7.2014 Ylöjärvi, Kuru. Tuomari Kirsi Salokanto. 8 koiraa. Järjestelyt: Pohjois-Hämeen alajaosto. 
30.8.2014 Hämeenlinna, Renko. Tuomarit Liisa Pajala ja Ville Lahtinen. 16 koiraa. Järjestelyt: 
Etelä-Hämeen alajaosto. 
 
Kurssi: 
8.3.2014 Hämeenlinna. Koetoimitsijakurssi osa 2/SPA. Kurssin johtaja Liisa Pajala. 
 
Muu koulutus: 
Cockerspanielien kesäpäivät; SPA-tiedotus ja tutustuminen koemuotoon. 
 



 
 
Alajaostojen SPA-päivät. 
 
MH- JA LUONNETESTITOIMIKUNTA  
Toimikunta pyrkii järjestämään kaksi MH-luonnekuvausta, 18.–19.4. Mäntsälässä ja 18.–19.10. 
Ylöjärvellä. 
 
Pyritään järjestämään luentoja ja kursseja sekä tekemään luonnekuvausta tunnetuksi ja 
kannustamaan cockerspanielien omistajia osallistumaan koiransa kanssa luonnekuvaukseen. 
 
METSÄSTYSTOIMIKUNTA 
– Järjestetään luentotilaisuus Nurmijärvellä yhdessä Springerspanielit ry:n kanssa 
– Järjestetään kaksi koulutusta (Korpilahdella ja Joroisilla) 
– Osallistutaan erämessuille 
– Pidetään 2-3 vesityökoetta 
– Järjestetään 4-6 SPME-koetta 
– Järjestetään derby ja mestaruus 
 
TOKOTOIMIKUNTA 
Toimikunta pitää kokouksia vuoden aikana tarpeen mukaan ja keskustelee toiminnasta aktiivisesti 
mm. sähköpostilla ja omalla keskustelupalstallaan.  
 
Toko-koulutusohjaajina vuonna 2014 toimivat:  
- Sabina Finne (pätevöity toko-koulutusohjaaja) 
- Mari Jokinen (pätevöity toko-koulutusohjaaja)  
- Jenni Rättö (pätevöityy toko-koulutusohjaajaksi v.2014) 
- Aija Sulander (pätevöity toko-koulutusohjaaja) 
- Milla Tuomi (pätevöityy toko-koulutusohjaajaksi v. 2014) 
 
Vuoden aikana pyritään rekrytoimaan lisää toko-koulutusohjaajia sekä toko-koetoimitsijoita 
Cockerspanielit ry:lle. 
 
Koulutukset ja niistä tiedottaminen:  
 
Toimikunta järjestää vuoden 2014 aikana pentu-, arkitottelevaisuus-, hallinta ja motivointi-, 
naksutin- sekä tokon alkeis- ja jatkokursseja tarpeen mukaan. Suunnitteilla on järjestää 
saalisviettikoulutus toukokuussa yhteistyössä agilitytoimikunnan kanssa. Lisäksi tokotoimikunta 
järjestää kaksi virallista toko-koetta vuonna 2014, toukokuussa sekä syyskuussa. Syyskuun 
kokeessa 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 eli 4 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 tokoon. 
 
Toimikunnan järjestämistä koulutuksista tiedotetaan Cockerspanieli-lehdessä, kerhon internet-
sivuilla, keskustelupalstalla ja Facebookissa. 
 
AGILITYTOIMIKUNTA 
– Järjestetään ryhmäkoulutusta  
– Järjestetään vapaaharjoitteluvuoro resurssien mukaan 
– Tarjotaan lisäkoulutusta resurssien mukaan 
– Osallistutaan Agirotu-tapahtumaan Janakkalassa 5.-6.7.2014 
– Kootaan joukkue SM-kilpailuihin Tampereelle 13.–14.6.2014 
– Kootaan joukkue Helsingin seudun piirimestaruuskilpailuihin syksyllä 2014 
– Järjestetään rotumestaruuskilpailut virallisten kisojen yhteydessä syksyllä 2014 
– Toimikunta nimeää osallistujan Agilityliiton kokouksiin  
– Toimikunta nimeää edustajan Helsingin seudun kennelpiirin agilityjaostoon. 
 
ALAJAOSTOT 
 
ETELÄ-HÄME 
Taipumuskoe 
– Järjestetään taipumuskoekoulutusta 
– Järjestetään SPA-päivä keväällä 
– Perustetaan harjoitusryhmä kokeisiin tähtääville 
– Taipumuskoe 15.6.2014 Vähikkälässä. Ylituomarina Anu Kokkarinen ja toisena Liisa Pajala. 
Vastaavana koetoimitsijana Susanna Korpi / Riikka Ahtila 
– Taipumuskoe 30.8.2014 Rengossa. Ylituomarina Liisa Pajala, toisena tuomarina Ville Lahtinen ja 
varalla Hanna Lahtinen. Vastaavana koetoimitsijana Marja Vaittinen 
– Koetoimitsijakussi 2/SPA 8.3.2014 yhteistyössä Cockerspanielit ry:n kanssa. Kurssin johtaja Liisa 
Pajala, kurssitoimitsijana Ulla Ketola 
 
Mejä 
– Osallistutaan E-HKP järjestämään MEJÄ-perehdyttämiskurssille 3.5.2014 Evolla 
– MEJÄ-kurssi ja maastoharjoituksia pienryhmissä 
– MEJÄ-koe 18.5.2014 Rengossa. Ylituomarina Antti Koski ja toisena tuomarina Jyrki Rasinpää. 
Vastaavana koetoimitsijana Marja Vaittinen / Mari Rantanen 
 
 
 



 
 
Toko, rallytoko & agility  
– Tottelevaisuuskoulutusta, harjoitukset eri puolilla toiminta-aluetta 
– Rallytokon alkeet 
– Agilitykoulutusta, harjoitukset eri puolilla toiminta-aluetta 
– Agilityalkeet 
 
Näyttelyt 
– Näyttelykoulutusta 
– Match shown järjestäminen 
– Yhteinen matka Korpilahdelle ryhmänäyttelyyn 23.3.2014, yhteyshenkilöt Marja Vaittinen & 
Riikka Ahtila 
– 1.6.2014 Spanieliliiton 50v juhlanäyttely Mustialassa, Tammelassa. Alajaosto mukana 
järjestelyissä, yhteyshenkilöt Ulla Ketola & Eija Davidjuk 
 
Muu toiminta 
– Koiran hyvinvointiin / terveyteen liittyvä luento tai ensiapukurssi 
– Suffelin Safkan järjestämä raakaruokainfo 
– Trimmausinfo 
– Kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset 
– Alajaoston kesäpäivät Jokioisilla, yhteyshenkilöt Marja Aaltonen & Kaisa Kuoppala 
– Kylpyläretki Hyvinkään koirakylpylään, yhteyshenkilö Kirsi Raukola 
– Pikkujoulut 
– Cockerilenkkejä ja muita cockeritreffejä eri puolilla toiminta-aluetta 
– Evo-retki keväällä / syksyllä 
– Ystävänpatikka Rengossa syksyllä 
 
Tuetaan alajaostolaisten pätevöitymistä koetoimitsijoiksi ja kouluttajiksi. 
 
Tiedotus 
– Sähköposti on alajaoston sisäinen virallinen tiedotuskanava 
– Cockerspanielit ry:n kotisivut, Cockerspanieli-lehti, Kerholehti nro 7 ja Facebookin 
keskustelupalsta. 

 
POHJOIS-HÄME 
Alajaoston toiminnassa on aktiivisesti mukana noin 30 yhdistyksen jäsentä ja Facebook-ryhmässä 
noin 100 jäsentä. Osa toiminnasta, kuten cockerilenkit, on kaikille kiinnostuneille avointa, rotua 
esittelevää toimintaa. Kokeet ja kurssit ovat ensisijaisesti Cockerspanielit ry:n jäsenille. 
 
Cockeripäivät: 
Vastuuvuoro Cockerspanielit ry:n kesäleirin järjestämisessä; cockeripäivät järjestetään Virroilla 
Marttisen lomakeskuksessa 11.–13.7. 
 
Kokeet: 
– MEJÄ-kokeet: kaksi koetta Mouhijärvellä (20.6. ja 16.7.) yhdessä Mouhijärven Metsästysseuran 
kanssa, kaksi koetta Ruovedellä (29.6. ja 3.8.) yhdessä Hämeen Spanielikerhon kanssa, ja yksi koe  
 



 
 
Kolarissa (24.8.). 
– Spanielien taipumuskokeet: Ylöjärvellä (13.7., yksi tuomari) ja Virroilla cockerileirin yhteydessä 
(27.7., kaksi tuomaria ja yksi tuomari varalla; yhteistyössä Springerspanielit ry:n kanssa). 
 
Kurssit: 
– Yksi vakiintunut agilityryhmä jatkaa, ja pyrimme järjestämään keväällä / alkukesästä agilityn 
alkeiskurssin 
– TOKO-alkeiskurssi on suunniteltu pidettäväksi kevään aikana 
– Toukokuussa järjestetään MEJÄ-luento ja kesäksi pyritään perustamaan MEJÄ-treenirinki. 
– Näyttelykoulusta kesällä 
– Trimmauskurssi vasta-alkajille tai tarpeen mukaan perustaidot omaaville. 
– Flyball-tutustumistapahtuma 
 
Epäviralliset tapahtumat: 
– Järjestetään cockeritapaamisia, yhteislenkkejä ja jo perinteeksi muodostuneet pikkujoulut 
– Järjestetään match show kesän aikana. 


