SATAKUNNAN KENNELPIIRI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Satakunnan Kennelpiirin toimintaa kuvaa tulevana vuonna jo pitkään jatkunut monimuotoisuus.
Piirin ryhmänäyttelyissä on kaikkien roturyhmien edustajille mahdollisuus osallistua. Toivottavasti
myös kaikkien aktiivisten yhdistysten toimijat jaksavat tarjota osallistumismahdollisuuksia
harrastajille eri koemuotojen kokeisiin ja kilpailuihin myös tulevana vuonna. Suurpetoasioissa
erityisesti suden kannanhoitosuunnitelma näyttää etenevän ja pienimuotoine kannan harventaminen
myös Satakunnan kennelpiirin alueella näyttäisi toteutuvan. Susi on viime vuosina aiheuttanut
rajoituksia koirien käytölle metsästyksessä sekä rajoittanut koetoimintaa joillakin alueilla.
Kaverikoiratoiminta aloitetaan tulevana vuonna ja piirimme kaverikoiravastaava Jane Savolainen
vie asiaa eteenpäin Satakunnan kennelpiirissä.
Tulevan vuoden yksi merkittävä asia on nuorisotoiminnan kehittäminen. Kennelliitossa on asiaa
viety eteenpäin voimakkaasti ja nyt toimintaa ollaan jalkauttamassa myös piirien osalle. Piirin
nuorisotoiminnan kouluttaja tulee kouluttamaan yhdistyksiin nuorisovastaavat, jotka kehittävät
oman yhdistyksensä nuorisotoimintaa. Piiri tulee tukemaan nuorison koulutusta tulevana vuonna
sen tarpeiden mukaan.
Toivottavasti kennelpiiri pystyy tulevanakin vuonna vastaamaan sille kuuluvista tehtävistä eli
ohjaamaan ja valvomaan koirien kasvatus, näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa siten, että
yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta toteutuu.

Näyttelyt
Raumalla pidetään 16.-17. toukokuuta kaikkien rotujen kansallinen näyttely. Porissa järjestetään
kaikkien rotujen kansainvälinen näyttely 1. -2. elokuuta. Piirin ryhmänäyttelyt pidetään tänä vuonna
Parkanossa, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Kihniöllä, Sastamalassa (2) ja Harjavalassa (2). Muita eri
roturyhmien näyttelyitä piirimme alueella järjestetään yhteensä seitsemän vuoden 2015 aikana.
Toivottavasti innostus ryhmänäyttelyiden hakemista kohtaan jatkuu myös tänä vuonna, kun
hakuvuorossa ovat vuoden 2017 näyttelyt.

Koetoiminta
Tulevana vuonna piirimme alueella järjestetään useita arvokisoja seuraavasti:
-

MEJÄ SM Säkylä 19.9.- 20.9.
LINT KV Kihniö 5.9.
ReKä SM 3.10. Ikaalinen
AJOVOITTAJA-OTTELUN lohkonvalinta 31.10. Kokemäki
HIRV KV 6.12. Kankaanpää ja 30.12. Sastamala
HIRV lohkonvalinta, Lavia 13.11.
KEAJ SM 12.-13. 12. Kankaanpää
KEAJ KV 9.-10.1. 2016 Kankaanpää
Nuorten Kilpa, Kankaanpää

Nuorisotyö
Nuorten koiraleiri järjestetään 10.- 12.7.2015 Kokemäen Pitkäjärvellä perinteiseen tapaan.
Nuorisovastaavan nimike muuttui Nuorisotoiminnan kouluttajaksi 1.1.2015 ja verrattavissa esim.
kennelpiirin aluekouluttajiin. Nuorisotoiminnan kouluttajan toimiohje muuttui myös astuen
voimaan 1.1.2015.
Satakunnan kennelpiirissä tavoitteena nuorisotoiminnan kouluttajalle on vuoden 2015 aikana saada
jokaisesta kennelpiirimme jäsenyhdistyksistä nimetty nuorisovastaava, joka hoitaa paikallistasolla
nuorten ohjaamisen koiratoimintaan ja mahdollisesti järjestää paikallistasolla koulutusta nuorille
koiranohjaajille.
Kennelpiirin Nuorisotoiminnan kouluttaja tulee järjestämään vuoden 2015 aikana kaksi
koulutuspäivää, toinen keväällä ja toinen syksyllä, paikallisyhdistysten nimeämille
nuorisovastaaville. Heidän niin halutessaan heistä kootaan myös Nuorisojaosto, joka on
ydinporukka ja järjestävät kennelpiirin tasolla toimintaa nuorille.
Nuorisotoiminnan kouluttaja Leena Uskali-Leskinen osallistuu KoiraExpoon 7.-8.2.2015
Nuoritoiminnan kouluttaja osallistuu 30.10.-1.11.2015 Suomen Kennelliiton järjestämälle
koulutusviikonlopulle.

Aluekouluttaja järjestää vuonna 2015 seuraavat kurssit:
KOETOIMITSIJA 1 –KURSSI

14.4.

HARJAVALTA

KASVATTAJAN PERUSKURSSI*

28.2- 1.3.

SASTAMALA, hotelli Ellivuori

KASVATTAJAN PERUSKURSSI*

lokakuu

SASTAMALA, hotelli Ellivuori

YLITUOMARI 1 –KURSSI*

10.10.

SASTAMALA, hotelli Ellivuori

KASVATTAJAN JATKOKURSSI*

marraskuu

SASTAMALA, hotelli Ellivuori

*-merkityt kurssit järjestetään yhteistyössä Pohjois-Hämeen kennelpiirin kanssa

Aluekouluttaja osallistuu Kennelliiton järjestämään KoiraExpo-koulutustilaisuuteen 7.-8.2.2015.
Tilaisuudessa jaetaan aluekouluttajan tehtävässä oleellista ajankohtaista tietoa.
Aluekouluttaja osallistuu myös 18.-19.4.2015 järjestettäville Kennelliiton aluekouluttajien
koulutuspäiville.

Kehätoimitsijoiden perus- ja jatkokoulutuksen järjestäminen kuuluu näyttelyohjaajille.
Kehätoimitsijoiden täydennyskoulutus järjestetään keväällä 2015; 28.2. Harjavallassa ja 3.3.
Raumalla. Kehätoimitsijoiden peruskurssia ei järjestetä liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi 17.18.1.2015.
Näyttelytoimikuntien koulutustilaisuudet järjestetään 28.2.2015. Tarkoituksena on, että
koulutukseen osallistuu 2-3 henkilöä näyttelytoimikunnasta, erityisesti sihteerit, puheenjohtajat ja
rahastonhoitajat ovat tervetulleita koulutukseen.

Lisäksi eri koemuotojen palkintotuomareiden perus- ja jatkokursseja järjestetään jäsenyhdistysten
toimesta.

Valistus
Satakunnan Kennelpiiri ry. julkaisee vuosikokoustiedotteen sähköisenä versiona, jotka jaetaan
sähköpostin välityksellä jäsenyhdistyksille. Kennelpiirillä on omat kotisivut osoitteessa www.
satakunnan.kennelpiiri.fi . Piirin sivuja tullaan kehittään Kennelliiton uudistus suunnitelman
mukaan ja piirin sivujen ylläpidosta vastaa Noora Vahvelainen.
Kennelpiirin hallitus toivoo, että kaikissa piirimme alueella järjestettävissä kenneltilaisuuksissa
vallitsisi reilu kennelhenki myös vuonna 2015.

Satakunnan Kennelpiiri ry:n hallitus

