
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

 

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. Hallitus pyrkii pitämään osan 

kokouksista puhelinkokouksina. 

 

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 2019. 

 

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. Lisäksi jalostustoimikunta valvoo sitoumuskasvattajille 

asetettujen kriteerien täyttymistä.  

 

Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivän vuoden 2018 aikana. 

 

Koe- ja näyttelytoiminta  

AGILITY  

Toimikunta järjestää rotumestaruuskilpailun virallisen agilitykilpailun yhteydessä syksyllä. 

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 on yhteistyössä jalostus- sekä PK- ja PEKO-toimikunnan kanssa sekä pitää yllä 

yhteyksiä muihin Pohjoismaihin. Toimikunta suunnittelee järjestävänsä vuonna 2018 kaksi MH-

kuvausta. Lisäksi toimikunta pyrkii kirjoittamaan Tolleri-lehteen artikkeleita luonneasioista ja 

tiedottamaan tollerit.fi –sivustolla. 

http://www.tollerit.fi/


MEJÄ 

MEJÄ-toimikunta järjestää 12.8.2018 MEJÄ-kokeen Virroilla, jossa on samalla 

novascotiannoutajien rotumestaruuskoe.  

 

NOU/NOME 

NOME-toimikunnan tavoitteena on rodunomaisten lajien tuntemuksen ja harrastuneisuuden 

lisääminen tolleriharrastajien keskuudessa. Lisäksi toimikunta kerää edustusjoukkueet Mäntän 

talvinomeen, Pirkan dameihin sekä Joukkue-WT -kokeeseen. 

NOME-toimikunta pyrkii järjestämään vuoden 2018 aikana noutajien taipumuskokeen (NOU) ja 

kylmän riistan metsästyskokeen (NOME-B). NOME-B koe on yhdistyksen NOME-mestaruuskoe. 

 

NOME-toimikunta järjestää keväällä nuorten koirien koulutusviikonlopun ja huolehtii myös 

Tirppastarttien järjestämisestä. 

 

NÄYTTELY  

Näyttelytoimikunta järjestää yhdistyksen erikoisnäyttelyn, Tollershow’n, 28.7.2018 Porin seudulla. 

 

PK- ja PELASTUSKOIRATOIMINTA  

Toimikunnan tavoite on aktivoida jäsenistöä harrastamaan pk- ja pelastukoiratoimintaa. 

Toiminta: 

- Pelastushakuun tutustuminen 

- Esineruutukoulutus 

- Jäsenlehteen artikkeleja eri lajeista 

 

TOKO  

Toimikunta järjestää TOKO-mestaruuden jonkin virallisen TOKO-kokeen yhteydessä. 

Toiminkuntaa huolehtii tarpeen mukaan TOKO-koulutusten järjestämisestä Tollerileirillä. 

Toimikunta kokoaa joukkueet TOKO:n SM-kisoihin sekä SNJ:n tokomestaruuskisoihin. Lisäksi 

pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan TOKO-koulutuspäivä. 

 

RALLYTOKO  

Rally-tokotoimikunta järjestää tarvittaessa koulutuksen tollerileirillä sekä kokoaa SM-joukkueen. 

Rally-tokotoimikunta järjestää myös rally-tokon tollerimestaruudet jonkun virallisen rally-

tokokilpailun yhteydessä. Rally-tokotoimikunta pyrkii kirjoittamaan rally-tokoon liittyviä juttuja 

Tolleri-lehteen ja pyrkii lisäämään lajitietoisuutta jäsenistölle. 

  



Muu toiminta  

PENTUVÄLITYS  

Pentuvälitys neuvoo ja opastaa novascotiannoutajista kiinnostuneita ja pentua etsiviä ihmisiä 

puhelimitse ja sähköpostitse. Pentuvälitys 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 8.-10.6.2018 Ähtärin Tuomarniemessä ja sen järjestelyistä vastaa 

leiritoimikunta.  

 

ALUETOIMINTA  

Vuoden 2018 alussa aluetoimintaa on yhteensä 16 paikkakunnalla. Uusia alueita otetaan tarvittaessa 

mielellään mukaan toimintaan. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on neuvoa koiranomistajia eteenpäin 

alueellisiin koulutuksiin, antaa tietoa rodusta tollerin pentua harkitseville sekä järjestää erilaisia 

tapahtumia, esim. koulutuksia, yhteislenkkejä, terveystutkimuksia, riistaan tutustumista jne. 

Alueyhdyshenkilöitä kannustetaan yhteistyöhön yli aluerajojen ja heille on tarjottu facebook ryhmä, 

jolla he voivat ideoida toimintaa jne. Yksi hallituksen jäsen toimii aluetoimintavastaavana ja 

linkkinä yhdistyksen hallituksen ja aluetoimijoiden välillä. 

TOLLERIPUTIIKKI  

Putiikin toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan. 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 varten on vuokrattu yhdistyksen 

lukuun pieni varasto 

 


