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Toimintasuunnitelma 2022
Yleiset asiat ja hallitus:
Toimintaympäristö:
Nosework-koetoimintaa hallinnoi ja kehittää edelleen Kennelliiton
nosework-työryhmä. Nose Work Finland ry hallitus tekee vuorovaikutteista
yhteistyötä työryhmän kanssa ja tuottaa omalta osaltaan kehitysideoita lajiin
nosework-työryhmälle. Lisäksi Nose Work Finland voi suunnitella ja toteuttaa
epävirallisia matalan kynnyksen kokeita jäseniä hyödyttävästi.
NWF tuo omalta osaltaan noseworkia lajina tunnetuksi ja organisoi
NWF-koulutusohjaajien koulutuksen laatimansa koulutusohjelman mukaisesti.
NWF laatii kriteeristön NWF-koulutusohjaaja -statukselle, jonka perusteella myös
muun kuin NWF:n järjestämän koulutuksen käyneelle voidaan myöntää kyseinen
titteli.
NWF:n toimintaa ohjataan kohti lajiliittostatusta, joten yksi merkittävimmistä
toiminnan ohjenuorista on Kennelliiton ohjesääntö lajiliitoille. Hallitus tutustuu
mm. Agilityliiton sekä Rally-tokoyhdistyksen organisaatioon ja heidän
toimintaansa.
Jäsenmäärän odotetaan vakiintuvan noin 400-500 jäseneen. Yhdistykseen pyritään
saamaan lisää etenkin yhdistysjäseniä, joiden kautta toimintaa saadaan levitettyä
alueille.
Hallitus kokoontuu strategiaseminaariin alkusyksystä ja siihen voidaan kutsua
toimikuntien edustajia, jäseniä tai muita tarvittavia henkilöitä. Strategiaseminaarissa
suunnitellaan puitteet lähivuosien toiminnalle ja pohjustetaan tarkempaa
toimintasuunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle.
Hallitus voi perustaa lisää toimikuntia tarpeen mukaan tai lakkauttaa niitä.
Yhdistys voi hakemuksen perusteella tukea taloudellisesti tai muutoin
jäsenyhdistystensä tapahtumajärjestelyitä.

Koetoimikunta:

2

Koetoimikunnan merkitys on muuttunut merkittävästi lajin siirryttyä Kennelliiton
alaisuuteen. Koetoimikunnan tehtävänä on edistää ja helpottaa sekä virallista että
epävirallista nosework-koetoimintaa sekä huolehtia NWF:n jäsenille suunnatun
SKL:n nosework-koetoimintaan liittyvän ohjeistuksen ajantasaisuudesta.
Vuoden 2022 aikana koetoimikunta
- suunnittelee NWF-cup -kilpailusarjan toteutusta
- suunnittelee mahdollisten avointen SM-kokeiden toteutusta
- luonnostelee erilaisia rankingiin ja arvokisoihin liittyviä kriteereitä,
esimerkiksi
- ranking-pisteet ja niiden kertyminen → NWF:n vuoden koirakko,
vuoden tulokas jne
- mahdollisuuksien mukaan myös yhdessä SKL:n nw-työryhmän
kanssa:
- SM-osallistumisoikeus
- Maajoukkuevalinta
- suunnittelee alustavat kriteerit mahdollisen uuden lajiliiton aikaisen koeja tulosrekisteriohjelman tarjouspyyntöjä varten tieto- ja
viestintätoimikunnan käyttöön

Koulutustoimikunta:
Koulutustoimikunta vastaa nosework-koulutusohjaajakoulutuksen materiaaleista ja
järjestämisen mahdollistamisesta sekä ohjaajien osaamisen ylläpidosta.
Vuonna 2022 koulutustoimikunta:
- Saattaa valmiiksi ja julkaisee Moodle-alustalle Koulutusohjaaja-koulutusten
materiaalit
- Järjestää Virtuaalituokon, eli kouluttajien ja tuomarien yhteistapaamisen
verkossa, sekä mahdollisesti ja tarvittaessa myöhemmin livenä syksyllä
- järjestää kouluttajaleirin, myös jäsenleirin järjestäminen on mahdollista
- Valmistellaan lajiliittoa varten koulutusohjaajien, -valmentajien ja
aluekouluttajien koulutuspolkua
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Tieto- ja viestintätoimikunta:
Tieto- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on jakaa nosework-lajitietoutta sekä
tavoittaa jäseniä eri tavoin. Virallinen viestintäkanava jäsenistölle on edelleen
sähköpostitiedotteet.
-

-

-

Toimikunta jatkaa jäsentiedotteiden lähettämistä (tavoitteena vähintään
1krt/kk).
Toimikuntaa jatkaa myös säännöllisen sisällön tuottamista somekanaviin
(muistaen mm. koiranpäivä 24.4., kansainvälinen nosework-päivä 20.8. ja
eläinten päivä 4.10.).
Myös jäsenlehden toimittamista jatketaan (tavoitteena 2-3 numeroa
vuodessa).
Toimikunta osallistuu nettisivujen ja jäsensivuston sisällöntuotantoon ja
päivittämiseen.
Toimikunta pyrkii aktivoimaan yhdistyksen Youtube-kanavan tuottamalla
esimerkiksi lajin esittelyvideon ja videon kokeisiin valmistautuville.
Toimikunta toteuttaa valokuvakalenterin somekanavissa. Jokaiselle
kuukaudelle valitaan jäsenistön/someseuraajien lähettämistä kuvista yksi,
joka julkaistaan kuukausikuvana instassa ja vaihdetaan yhdistyksen
facesivun taustakuvaksi.
Kerätään palautetta ja ideoidaan muita tapoja toteuttaa toimikunnan
tehtäviä jäsenistön toiveiden mukaan.

Tapahtumatoimikunta
Tapahtumatoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on tukea toimikuntien tapahtumien
järjestelyjä sekä huolehtia markkinointihenkisistä tapahtumista, kuten
messuosallistumiset, INWD ynnä muut vastaavat.
Vuonna 2022 järjestettävät tapahtumat, joihin yhdistys osallistuu:
-

Koiramessut (nosework-esitykset ja esittelypiste)
INWD mahdollisesti yhdessä kv-toimikunnan kanssa

Toimikunta osallistuu myös alustavien suunnitelmien laatimiseen Nose Work Expo
2022 -tapahtumalle yhdessä kansainvälisten asioiden toimikunnan kanssa. Lisäksi
tapahtumatoimikunta järjestää yhdistyksen virallisten kokousten yhteyteen
oheisohjelmaa jäsenistölle.
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Kansainvälisten asioiden toimikunta
KV-toimikunnan tärkein tehtävä on luoda ja ylläpitää verkostoja ulkomaisiin
toimijoihin kuten nosework-lajiliittoihin tai vastaaviin elimiin, yhdistyksiin ja
harrastajiin.
Verkostojen avulla pyritään toteuttamaan mm.
-

ulkomaisia osallistujia Suomen kokeisiin
tuomarivaihtoja
kouluttajavaihtoja
kansainvälisiä tapahtumia

Vuonna 2022 toimikunta
-

jatkaa verkostojen luomista ja niiden ylläpitoa
käännättää Suomen nosework-koesäännöt ruotsiksi ja englanniksi
laatii alustavat suunnitelmat Nose Work Expo 2022 -tapahtumalle yhdessä
tapahtumatoimikunnan kanssa
laatii alustavia suunnitelmia eri maiden nosework-koesääntöjen
harmonisoimiseksi
osallistuu INWD-tapahtuman kansainvalisen toteutuksen ideointiin yhdessä
tapahtumatoimikunnan kanssa

