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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
YLEISTÄ 

• Yhdistyksen 50-vuotisjuhlanäyttely Jyväskylässä 9.9.2023 
• Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat näyttelyn jälkeen Jyväskylän Paviljongissa 9.9.2023 
• Sääntömääräiset kokoukset:  

- vuosikokous maalis-huhtikuussa 
- syyskokous marras- joulukuussa 
Kesäpäivät, aika ja paikka vielä auki 

• infopiste Kennelliiton voittajanäyttelyssä 
• yhteistyö Kennelliiton, kennelpiirien, muiden rotuyhdistysten ja –harrastajien kanssa Suomessa ja 

ulkomailla 
• osallistuminen tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin 
• Järjestetään tarvittaessa: 

- koulutustilaisuuksia ulkomuototuomareiksi pyrkiville tai tuomarioikeuksiaan laajentaville 
- tuomarikollegio cavalier kingcharlesinspanielien ulkomuototuomareiksi pyrkiville 
- muuta opastusta ja koulutusta liittyen tuomarikoulutukseen 
- osallistuminen tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin 

 
TERVEYS- JA JALOSTUSTOIMINTA 

• jatketaan MRI-kuvausten tulosten seurantaa, valvontaa, tilastointia sekä kuvauksien rahallista 
tukemista yhdistyksen terveystililtä.  

• jatketaan rodun virallisten sydän-, polvi- sekä silmälausuntojen tulosten tilastointia ja kehityksen 
seuraamista 

• kerätään, ylläpidetään ja analysoidaan cavalierien sairaus- ja kuolinsyytilastoja sekä tuetaan 
rahallisesti cavalierien kuolinsyiden tutkimista obduktiolausunnoista 

• silmä-, sydän- ja polvitarkastustilaisuudet 1–2 kertaa vuodessa 
• alaan liittyviin tilaisuuksiin osallistuminen 
• eläinlääkäriyhteistyö jatkuu 
• koirien terveysneuvontaa ja -tiedottamista jäsenistölle (mm. JTO:ta koskevat muutokset). 
• terveyssivuston ylläpito yhdistyksen internetsivuilla 
• yhteistyö muiden maiden Cavalieryhdistysten kanssa 
• jalostukseen liittyvä neuvonta 
• hyväksytyt yhdistelmät, astutukset ja syntyneet pentueet julkaistaan kasvattajan niin halutessa 

yhdistyksen internetsivuilla 
• rodun kehityksen ja toteutuneiden pentueiden seuranta 
• luonnetietojen kartoittaminen ja analysointi (JTO) 
• tilastointi ja tiedottaminen 
• uudelleensijoitettavien koirien julkaiseminen yhdistyksen internet -sivuilla 
• jalostus- ja terveyspäivä  
• luonnetestitilaisuuden järjestäminen 18–20.8 2023 Särkisaari, Jämsä.  

 
ROTURISTEYTYSTOIMINTA 

• Kennelliiton hyväksyntä alkuvuodesta 2023 
• varojen kerääminen hankkeelle järjestettävien tapahtumien avulla sekä Kennelliiton avustuksena 
• suunniteltujen rotujen ja yksilöiden validointi 
• kaksi toteutettua risteytyspentuetta. 

 
HARRASTUSTOIMINTA 

• yhteistyö agility-, toko- ja rally-toko -harrastajien sekä muiden lajien (mm. metsästyskoirien 
jäljestämiskoe) harrastajien kanssa  
• cavalierien kanssa harrastamisesta kiinnostuneiden henkilöiden auttaminen harrastuksen pariin  
• lajitietouden lisääminen eri harrastuslajeista ja kokeista (mm palveluskoirien käyttäytymiskoe, 

MH-luonnekartoitus, luonnetesti)  
• cavalierien agilitymestaruuskilpailut  
• rally-toko -mestaruuskilpailuiden järjestäminen  
• Agirotu-tapahtumasta tiedottaminen  
• Vuoden näyttelycavalier, agility-, rally-toko- ja tokocavalier-kilpailujen pistelaskenta  

 
JULKAISUTOIMINTA 

• jäsenlehti 4 kertaa vuodessa 
• Cavalierkalenteri 
• yhdistyksen internetsivujen ylläpito 
• yhdistyksen asioista tiedottaminen 


