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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n 
jäsenyhdistyksenä edistää irlanninterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä 
kehittää rodun arvostusta. 
 
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 
 
- tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa 
ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä 
kilpailuja 
 
- levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että 
yleisön keskuuteen 
 
- seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin ja tekemällä 
alan kehittämistä koskevia aloitteita 
 
- ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla 
niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa muutoin noudattamalla 
Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben r.y:n jäsenjärjestöilleen antamia ohjeita. 
 
Näihin sääntöjen määräämiin toimintamuotoihin pyritään vuonna 2018 seuraavilla tavoilla: 
 

- Julkaistaan 4 numeroa Irski-lehteä ja osallistutaan Terrilifen tekemiseen 

 - Järjestetään erikoisnäyttely 

 - Ylläpidetään ja kehitetään nettisivuja ja viestintää sosiaalisen median kanavissa 

 - Järjestetään ja tuetaan terveystarkastuksia 

 - Pyritään järjestämään ja tukemaan alueellista toimintaa 

 - Pyritään lisäämään irlanninterriereiden näkyvyyttä positiivisissa yhteyksissä 

- Osallistutaan Suomen Kennelliiton, Helsingin seudun kennelpiirin ja Suomen  

Terrierijärjestön toimintaan 

- Pyritään hankkimaan yhdistykselle varoja esimerkiksi osallistumalla näyttelyiden 

järjestelytehtäviin 

 - Ylläpidetään ja kehitetään ulkomaisia yhteyksiä ja yhteistyötä 

 - Pyritään kehittämään ohjeistuksia hallitukselle, toimikunnille ja alajaostoille 

 - Järjestetään MEJÄ-koe 

 - Järjestetään vähintään 1 luonnetestitilaisuus 

- Järjestetään jalostustarkastustilaisuus 

- Järjestetään terrierien MEJÄ-mestaruuskilpailu 
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TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2018: 
 

TUOTOT  
 

Jäsenmaksut 3250,00 130 jäsentä a 25  
Näyttely 200,00 Näyttelytoimikunnan pj:ltä saatu tavoite tuotto 
Mejä 50,00  
Luonnetesti 150,00  
Kerhokauppa 700,00 Kerhokaupan pitäjän arvio  
Lehti-ilmoitukset 50,00  
Avustukset jäsenille 0,00  
Korkotuotot 50,00  
TUOTOT YHTEENSÄ 4450,00  

 
  

KUSTANNUKSET   

Jalostustoimikunta 300,00 Jalostustarkastus (paikkavuokra, tuomarikulut) 
Lehti (sis. postituksen) - 4 
numeroa 2100,00  

Kokouskulut 100,00  

Toimistotarvikkeet, posti- ja 
pankkikulut 200,00 vanhan arvion mukaan.  

Kirjanpito 300,00 varaus  
Nettisivut 100,00  

Jäsenmaksut (STJ, SAGI, 
jne) 

1000,00 STJ, Valjakko yms.  

Yhteensä: 4100,00  
  

 
Tilikauden voitto / tappio 350,00   

 

 

 

 
 
JÄSENMAKSUT VUODELLE 2018: 
 
Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan vuodelle 2018 eli 
henkilöjäsenmaksuksi 25 euroa ja nuoriso- ja perhejäsenmaksuksi sekä kasvattajan 
liittämän jäsenen maksuksi 12,50 euroa. 


