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Toimintasuunnitelma 22.4.2017 – 10.5.2018
Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa ja edistää puhdasrotuisten kaukasiankoirien rotutuntemusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata
jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiransa oikein ja säilyttämään rodun taso korkeana.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa toimikauden aikana.
Jäsenistö
Kaukasiankoiraväelle laadittu Kysely 2015 pohjalta kehitetään toimintaa edelleen ja pyritään parantamaan jäsentyytyväisyyttä.
Pyritään lisäämään jäsenmäärää herättämällä rodun harrastajien parissa positiivista kiinnostusta yhdistystä ja sen toimintaa kohtaan.
Jäsenistöä aktivoidaan mukaan toimintaan.
TALOUS
Kehitetään logotuotemyyntiä, jota ylläpidetään yhdistyksen verkkosivuilla. Pyritään järjestämään varainhankintatoimintana esim.
Match Show sekä erilaisia luento- tai koulutustilaisuuksia.
Taloudellinen tilanne kartoitetaan joka hallituksen kokouksessa ja seurataan talousarvion toteutumista.
Jäsenmaksujen perintää tehostetaan muistuttamalla jäsenmaksuista myös sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen.
TOIMINTA
Koulutukset
Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii järjestämään asiantuntijaluentoja jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti (mm. luonne- ja
käyttäytyminen, rodunjalostus, terveysasiat).
Mahdollisuuksien mukaan tuetaan taloudellisesti jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin. Tuen saaneilta
edellytetään joko suullista tai kirjallista raportointia koulutuksen annista.
Yhdistys järjestää näyttelytuomareille erikoiskoulutuksen ja kollegion sekä tarvittaessa näyttötilaisuuden. Varaudumme järjestämään
tämän myös keskiaasian- ja etelävenäjänkoirille, kuten aiempinakin vuosina.
Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee neljä numeroa Kaukasialainen-nimistä lehteä ja painattaa vuosikalenterin vuodelle 2018 jäsenten lähettämillä
kuvilla.
Avustetaan tarvittaessa erilaisten, rotuamme koskevien julkaisujen teossa ja tarvittaessa julkaistaan omia informatiivisia artikkeleita
rodusta. Tavoitteena saada palautetta yhdistyksen tarjoamista palveluista ja kehittää niitä sekä jäsenistön, että muiden rodun parissa
toimivien ihmisten toiveiden toivomaan suuntaan ja siten myös lisätä jäsenmäärää.
Jalostustoiminta
Annetaan jäsenistölle jalostusneuvontaa yhdistyksen jalostussuositusten mukaisesti, järjestetään jalostustarkastus ja ylläpidetään
jalostusuroslistaa.
Välitetään pentuja jäsenten Suomessa syntyneistä Suomen Kennelliittoon rekisteröitävistä pentueista.
Tehdään viimeiset JTT:n pyytämät korjaukset uuteen rotukohtaiseen jalostuksen tavoiteohjelmaan.
Jalostustoimikunnan johdolla pyritään järjestämään kaukasiankoirille jalostuspäivät ja yhdistyksen edustaja osallistuu
Palveluskoiraliiton jalostustoimikunnan toimintaan.
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Näyttely- ja kilpailutoiminta
Suomen Kaukasiankoirat ry järjestää virallisen Top Ovcharka Show- näyttelyn kaukasian-, keskiaasian- ja etelävenäjän koirille sekä
itäeuroopan paimenkoirille (VEO) yhteistyössä Suomen Palveluskoiraliitto ry;n kanssa 10.5.2018. Kaukasiankoiraharrastajia
kannustetaan osallistumaan näyttelyyn.
Yhdistys järjestää luonnetestin missä on etusija kaukasiankoirilla ja sen jälkeen muilla laumanvartijaroduilla.
Yhdistys järjestää vuoden näyttelykoirakilpailun ja jakaa huomionosoituksen valionarvon saavuttaneille koirille.
Toimikunnat
Toimikuntien toimintaa jatketaan sekä kehitetään ja kannustetaan jäseniä liittymään mukaan toimikuntiin.
Muu toiminta
Jäsenistölle pyritään järjestämään tapaamisia, esim. yhteislenkkien sekä näyttely- että tottelevaisuuskoulutuksien merkeissä eri
puolilla Suomea.
Jäsenistön toivomia susi-, karhu- ja ilvestestejä voidaan järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä petotestaajan kanssa.
Sunnitteilla on viettiseminaarin järjestäminen.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Kehitetään kotisivuja ja huolehditaan niiden säännöllisestä päivittämisestä.
Pyritään hyödyntämään sosiaalisen median mahdollisuuksia tehokkaammin tiedottamisessa sekä uusien jäsenten innostamisessa
mukaan toimintaan.
Kotisivujen rotuneuvontaa kehitetään ja jaetaan tietoa kaukasiankoirista myös infolehtisen muodossa.
Pentuvälittäjä informoi kyselijöitä ja postittaa tarvittaessa materiaalia kaukasiankoirista yhdessä jäsensihteerin kanssa niistä
kiinnostuneille.
Vuosikokouksen kutsu materiaaleineen julkaistaan Kaukasialainen- lehdessä.
Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.
Hallitus jatkaa oman keskusteluryhmän käyttämistä.
YHTEISTYÖ
Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on hankkia yhteistyökumppaneita erilaisista
koira-alan yrityksistä. Yhteistyötä pyritään tiivistämään myös ulkomaalaisten rotuyhdistysten kanssa.

LOPUKSI
Tulevana toimikautena Suomen Kaukasiankoirat ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä
muihin laumanvartijoita harrastaviin yhdistyksiin, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hämeenkyrössä 10.3.2017
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