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Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistyksen pitkän 

aikavälin toimintasuunnitelma vuosille 2020-2025 
 

Tässä julkaisussa esitetään toimikuntien esittämät ja hallituksen hyväksymät pitkän 

aikavälin toimintasuunnitelmat vuosille 2020-2025.  

Toimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta ja arviointi tapahtuvat vuosittain 

laadittavan Cavalieryhdistyksen toimintakertomuksen kautta. 

1. Hallitus 

• Hallitus pyrkii pitämään säännöllisesti kokouksia noin kerran kuukaudessa. 

Osa kokouksista pidetään etäkokouksina ja osa lähikokouksina, joihin on 

myös etäosallistumismahdollisuus. 

• Hallitus tiedottaa avoimesti tehdyistä päätöksistä muun muassa 

julkaisemalla kokouspöytäkirjatiivistelmiä yhdistyksen internetsivuilla. 

• Kommunikointi jäsenistön ja hallituksen välissä on helppoa ja toimivaa. 

• Hallitus järjestää yhdessä toimikuntien kanssa erilaisia tapahtumia 

jäsenille.  

• Vuosikokouksiin toivotaan aktiivisempaa osallistumista ja pyritään 

järjestämään myös muuta ohjelmaa vuosikokouksien yhteyteen. 

2. Jalostus- ja terveystoimikunta 

• Päivitetään kotisivujen pennunhankinta-, terveys- ja jalostusosioita. 
• Ylläpidetään pentulistoja kotisivuilla jatkossakin.  
• Julkaistaan lehdessä ja kotisivuilla terveysaiheisia kirjoituksia ja tilastoja. 

• Ohjeistetaan jalostustyötä terveystutkimustuloksiin ja populaatioon 
perustuen. 

• Rotujärjestön virallisten terveystutkimusten tukea (yli 6-vuotiaiden 
sydänkuuntelu, sydämen ultraäänitutkimus, syringomyelian MRI-kuvaus ja 
ruumiinavaustutkimus) pyritään jatkamaan. 

• Järjestetään terveystutkimustilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan (silmät, 
polvet, sydänkuuntelu ja mahdollisesti sydänultra). 

• Neuvotellaan edelleen MRI-hinnoista kuvauspaikkojen kanssa. 
• Tiedotetaan mahdollisista yhdistyksen kanssa tehdyistä sopimushinnoista 

jäsenistölle. 
• Järjestetään luentotilaisuuksia /terveyspäiviä mahdollisuuksien mukaan. 
• Päivitetään v. 2023 jalostuksen tavoiteohjelman aikataulu. 

• Esitetään v. 2024 jalostuksen tavoiteohjelma ja sen liitännäiset ja päätetään 
niistä kevään yleiskokouksessa (PEVISA, jalostuksen ohjesääntö). 

• Yhteistyössä harrastus- ja julkaisutoimikunnan kanssa kartoitetaan 
cavalierrodun luonnetta ja terveystilannetta jäsenkyselyillä. 
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3. Julkaisutoimikunta 

Julkaisutoimikunnan alaisia ovat Cavalieryhdistyksen jäsenlehti, internetsivut 

(koti- ja fb-sivut), erilaiset oppaat ja cavalierkalenteri. 

CAVALIERLEHTI: 

• Cavalierlehti ilmestyy jatkossakin neljä kertaa vuodessa. 

• Terveyteen ja / tai jalostukseen liittyviä artikkeleita pyritään lisäämään 

lehdessä. 

• Cavalierlehti pyrkii tarjoamaan artikkeleita monipuolisella tavalla, jotta 

jokainen jäsen löytäisi itselleen kiinnostavaa luettavaa riippumatta siitä, 

onko jäsen kotikoiranomistaja, cavalierharrastaja tai kasvattaja.  

• Jäsenlehti toimii infokanavana jäsenistölleen yhdistyksen tilaisuuksista, 

vuosikokouksista ja eri tapahtumista, kuten erikoisnäyttelyt, 

terveystarkastukset ja Kesäpäivät. 

• Jäsenlehti on jäsenten toiveesta jatkossakin monivärinen, painettu julkaisu.  

• Cavalierlehti haluaa olla rotunsa näköinen lehti. Iloinen ja positiivinen sekä 

sisällöltään että ulkoasultaan. Cavalierlehdessä häntä huiskuaa! 

INTERNET- JA FACEBOOK-SIVUT: 

• Internet- ja facebook-sivujen pääasiallinen tehtävä on toimia jatkossakin 

ajan tasalla olevina infokanavina jäsenistölle.  

• Cavalieryhdistyksen facebook-sivut toimivat nopean viestinnän välineenä ja 

siellä jaetaan jatkossakin kaikki tiedotteet kotisivujen lisäksi.  

• Kotisivujen ylläpito huomioidaan yhtä vertaisesti, koska yhdistyksen kaikki 

jäsenistöstä eivät kuulu facebookin käyttäjiin.  

• Internetsivujen sisällön ajan tasalla pitäminen, kehittäminen sekä 

uusiminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 

• Pyritään lisäämään terveyteen liittyvien artikkeleiden valikoimaa 

yhdistyksen internetsivuilla mahdollisuuksien mukaan. 

MUUT: 

• Erilaiset oppaat, kuten esim. Pentuopas ja Rotuesite pidetään ajan tasalla ja 

päivitetään säännöllisesti. 

• Cavalierkalenteri-kilpailun kautta kerätään kalenterissa julkaistavia kuvia 

vuoden ympäri ja Cavalierkalenterin julkistamista jatketaan 

tulevaisuudessakin.  

4. Tuomarikoulutustoimikunta 
• Pyritään saamaan aktiivinen toimikunta, jossa on henkilö/ henkilöitä 

huolehtimassa tarjoilusta ja muista käytännön järjestelyistä. 
• Pyritään lisäämään koearvostelut ja erikoiskoulutukset kalenteriin jo 

edellisenä vuonna, jolloin ei ole velvollisuutta järjestää tapahtumia 
pyynnöstä kolmen kuukauden sisällä anomuksesta. 

• Muokataan ja uudistetaan koulutusmateriaali ja lisätään se Digitassuun. 
Jatkossa materiaali voidaan lähettää kokelaille sähköisesti. 
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• Muotoillaan ennakkotehtäviä tuleville koulutettaville. 
• Erikoiskoulutuksia ja arvostelukokeita järjestetään ajoittain myös Pohjois-

Suomessa. 
• Tilaisuuksissa omistajat eivät pääsääntöisesti esitä koiriaan: pyritään 

kutsumaan paikalle erilliset handlerit. Omistajien kuullen koiria ei 
kommentoida. 

• Kehitämme järjestelmää, jolla koirat tilaisuuksiin valitaan. 

• Toimikunta pyrkii organisoimaan ja järjestämään tuomarineuvottelun 
kaikille rodun suomalaisille tuomareille noin kymmenen vuoden välein, 
tarvittaessa useammin. 

• Toimikunnan jäsenet osallistuvat mahdollisiin muissa maissa järjestettäviin 
neuvottelutilaisuuksiin. 

5. Harrastustoimikunta 
• Agilityn rotumestaruuskilpailut 2021-2025 
• Rally-tokon rotumestaruuskilpailut 2021-2025 

• Tokon rotumestaruuskilpailut 
o riippuen tokoharrastajien määristä tulevaisuudessa 

• LT tai MH 2022/2023 

• Lajikokeilut (kaikilla alueilla, jos mahdollista) 2021-2025 

• Lajikurssit pelkästään cavaliereille 
o pyritään siihen, että joku cavalierpiireistä olisi ohjaajana 

• Match show´t 2021-2015 
• Lajit, joita nostetaan enemmän esille: 

o nosework 2021 
o toko 2022 
o rally-toko 2023 
o agility 2024 
o pienemmät lajit, kuten koiratanssi, agidance, dobo jne 2025 
o järjestystä voidaan muuttaa tilanteen mukaan 

• Cavalierlehdessä julkaistaan artikkeleita eri harrastuslajeista sekä 

koirakoiden omia harrastuskokemuksia eri lajien parissa. Lisäksi annetaan 

muun muassa vinkkejä koti- ja harrastuskoiran aktivointiin, jumppailuun ja 

fysiikkatreeneihin. 

6. Näyttelytoimikunta 

• Järjestetään vuosittain 1-2 erikoisnäyttelyä. Näyttelyiden määrä määräytyy 

rekisteröintimäärästä. 

• Pyritään saamaan lisää talkoolaisia erikoisnäyttelyiden järjestelytehtäviin. 

• Pyritään järjestämään erikoisnäyttelyt eri puolilla Suomea, myös 

pohjoisemmassa osassa maata. 

• Pyritään lisäämään osallistujien määrää erikoisnäyttelyissä, 

osallistujamäärät ovat lähes puoliintuneet muutamassa vuodessa. 

• Hankitaan erikoispalkintoja voittajakoirille juhlistamaan ja nostamaan 

erikoisnäyttelyn arvoa. 
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• Kutsutaan tuomareiksi kasvattajatuomareita ja/tai tuomareita, joilla on 

muuten laaja-alaista arvostelukokemusta cavaliereista. 

• Kartoitetaan näyttelypaikkoja. 

• Suunnitellaan näyttelyiden yhteyteen illanviettoja tms. toimintaa.  

• Lisätään yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa. Nordic Meetingissä on 
visioitu siitä, että erikoisnäyttelyitä järjestettäisiin vuoroin eri maissa niin, 
että voittajat saisivat epäviralliset Pohjoismaiden cavalier-voittaja-arvot. 

7. Kesäpäivät 

• Tavoitteena on saada mukaan uusia ihmisiä. 

• Kesäpäivillä järjestetään monipuolistaa ohjelmaa: mukaan tiedotusta 

terveydestä, joukkoterveystarkastuksia, harrastustoiminnan esittelyä, 

arkitottelevaisuutta, opastusta uuden pennun omistajille. 

• Open show’n jatkaminen (sen suuren suosion takia), mutta lisäten mukaan 

erilaisia, leikkimielisiä temppu- ja taitokisoja sekä sohvachampion-kisoja, 

jotta mukaan pääsevät myös ne, jotka eivät varsinaisesta 

näyttelyharrastuksesta ole kiinnostuneet. 

• Tutkia mahdollisuuksia uusien leiripaikkojen löytämiseen. 

8. Tarvikemyynti / Puoti 
• Puodin myynnin haasteena on jatkuvasti kasvava ja halpeneva nettitarjonta 

koira-aiheisissa tuotteissa ja tarvikkeissa. Puodin mainonnassa tulee 

korostaa yhdistykseltä ostamisen eettistä ja moraalista puolta: ’ostamalla 

yhdistykseltä tuet cavalierien terveyden hyväksi tehtävää työtä.’ 

• Tarjonnassa tulee keskittyä laadukkaisiin ja mahdollisuuksien mukaan 

kotimaisiin ja/tai käsintehtyihin tuotteisiin. 

• Teetetään ajoittain jäsenistölle kyselyjä siitä, mitä tuotteita he haluaisivat 

Cavalierpuotiin. 

• Jotta jäsenet haluaisivat ostaa erityisesti yhdistyksen tuotteita, tulisi 

yhdistyksen brändiä, kiinnostavuutta, me-henkeä ja tärkeyttä saada 

paremmin esille, saada ihmiset ostamaan tuote ei niinkään tuotteen itsensä 

takia, vaan koska se on yhdistyksen tuote. 

9. Jäsensihteeri 

• Tavoitteena tehdä liittyminen, laskutus ja eroaminen mahdollisimman 

helpoksi. 

• Olla helposti tavoitettavissa jäsenten erilaisissa asioissa. 

• Kilpailuttaa Membook-järjestelmä, ja harkita muita vaihtoehtoja 

jäsenrekisteriohjelmaksi. 
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• Tehdä jäsenyys houkuttelevaksi, korostaa syitä, miksi kannattaa 

liittyä/jatkaa jäsenyyttä. 

• Infota jäsenille suunnatuista jäseneduista erilaisilla yhdistyksen 

infokanavilla. 

• Jakaa tietoa kaikesta, mitä yhdistys tekee ja mitä jäsenyyden kautta saa. 

10.  Aluevastaavatoiminta 

Aluetoiminnan tarkoitus on viedä yhdistyksen toimintaa laajemmalle alueelle, 

helpommin tavoitettavaksi. 

Aluevastaavatoiminnan lähivuosien tavoitteita ovat:  

• Aktivoida ja jatkaa toimintaa nyt jo olevien aluevastaavien alueilla. 

• Saada mukaan uusia aluevastaavia. 

• Monipuolistaa alueiden toimintaa mahdollisuuksien ja ihmisten 

toiveiden mukaan. 

• Järjestää aluevastaaville yhteisiä koulutustilaisuuksia ja ideapajoja. 
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