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Yorkshirenterrieri ry toimintasuunnitelma vuodeksi 2021
1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Vuosi 2021 on yhdistyksen 45. toimintavuosi. Pyritään tuomaan juhlavuotta esille yhdistyksen
toiminnassa koko vuoden ajan.
Yhdistyksen tarkoituksena on yorkshirenterrierien rotuyhdistyksenä edistää puhdasrotuisten ja
terveiden koirien jalostusta ja kasvatusta sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa
tarkoitustaan harjoittamalla julkaisutoimintaa ja valistustyötä sekä järjestämällä keskustelu-,
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä, kursseja ja muita vastaavia tapahtumia.

2. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu kahteen varsinaiseen yhdistyskokoukseen: vuosikokoukseen maalishuhtikuussa ja syyskokoukseen marras-joulukuussa, jos koronatilanne näin sallii.

3. Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Vuonna 2021: ensimmäinen numero keväällä, toinen kesällä, kolmas syksyllä ja viimeinen numero
joulukuussa. Lisäksi julkaistaan rotuesitettä, jota jaetaan mm. rodun erikoisnäyttelyssä ja muissa
yhdistyksen tapahtumissa.
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen sisältöä pyritään edelleen
kehittämään niin, että sivuilta löytyisi luotettavaa tietoa erityisesti rotua koskevista aiheista.
Yhdistyksellä on Facebook-sivu, joka ei kuitenkaan ole virallinen tiedotuskanava.

4. Yorkshirenterrierien jalostuksen edistäminen
Yhdistyksellä on jalostustoimikunta. Yhdistys toteuttaa uudessa jalostuksen tavoiteohjelmassa
(JTO) määriteltyjä tehtäviä ja harjoittaa pentuvälitystä ja rotuneuvontaa. Yhdistys julkaisee
näyttely- ja kilpailuarvosteluja yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys järjestää vuoden Yorkshirenterrieri
2021 –kilpailun sekä uuden Ykköskilpailun. Ykköskilpailussa palkinto jaetaan kaikille niille koirille,
jotka ovat kalenterivuoden aikana näyttelyissä palkittuja 3 x ERI- tai EH-laatumaininnalla, juniori-,
nuorten-, avoin- tai veteraaniluokassa. Kilpailujen tärkeimpänä tarkoituksena on kannustaa
kasvattajia yhä laadukkaampaan kasvatustyöhön.
Yhdistys pyrkii järjestämään kasvattajille suunnattuja luentoja tai erillisen kasvattajapäivän.
Yhdistys pyrkii järjestämään virallisia ulkomuodon – sekä luonneosion jalostustarkastuksia, jos ensi
vuoden koronatilanne sallii.
Yhdistys kannustaa kasvattajia ja koiranomistajia tutkimaan koiriensa terveyttä virallisilla
terveystarkastuksilla. Kasvattajia ohjeistetaan uudesta PEVISA ohjelmasta, joka astuu voimaan
01.01.2021 alkaen. JTO:n päivitys vuosille 2022-2026 esitetään SKL hyväksyttäväksi.

5. Kerhotoiminta
Yhdistys opastaa turkinhoidossa, koiran hoidossa ja antaa kasvatukseen liittyvää neuvontaa.
Yhdistys pyrkii järjestämään kerhotilaisuuksia eri puolilla maata ja pyrkii kehittämään alueellista
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toimintaa. Aluetoiminnan vastuuhenkilöiden perehdytyksestä huolehditaan tarvittaessa esim.
järjestämällä heille koulutusta. Toteutetaan, jos koronatilanne sallii.

6. Club Show
Yhdistys järjestää rodun epävirallisen erikoisnäyttelyn eli Club Show:n. Mahdollisuuksien mukaan
näyttelyn tuomariksi kutsutaan rodun kasvattaja tai rotuun muuten perehtynyt henkilö. Toteutetaan,
jos koronatilanne sallii.

7. Jäsenhankinta
Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä nykyisestä. Yhdistys kannustaa kasvattajia liittämään
pennunostajia ry:n jäseniksi.

8. Muu toiminta
Yhdistys pyrkii järjestämään Match Show:n vuoden aikana. Yhdistys voi tarpeen mukaan järjestää
myös muuta hallituksen päättämää toimintaa. Yhdistys edustaa rotua mahdollisuuksien mukaan
muissa tapahtumissa, esimerkiksi SKKY:n erikoisnäyttelyssä ja Kennelliiton koiramessuilla.
Toteutetaan, jos koronatilanne sallii.

