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Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. SATY 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Toiminta-ajatus: 

Suomen Airedalenterrieriyhdistys r.y. valvoo ja johtaa rodun jalostusta ja kehittämistä Suomessa, edistää 

jäsenistön rotuharrastusta. Yhdistys tähtää toimintaan, joka motivoi ja joka ottaa jäsenistön tarpeet 

huomioon. Yhdistys huolehtii koulutus-, valistus-, julkaisu ja tiedotustoiminnasta sekä järjestää kokeita, 

kursseja, leirejä ja näyttelyitä. Rotuun liittyvä tiedonkeruu ja tilastointi kuuluvat myös yhdistyksen tehtäviin, 

samoin kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Yhdistyksen tehtävien toteutuksesta huolehtivat hallitus, 

toimikunnat ja alaosastot. 

 

Tavoitteet: 

- välttämättömien silmätutkimusten järjestäminen ja jäsenistön kannustaminen osallistumaan niihin, 

jotta Hannes Lohen tutkimuksessa päästään eteenpäin 

- terveystutkittujen ja luonnetestattujen koirien määrän kasvattaminen 

- koulutusharrastuksen ja kilpailutoiminnan tukeminen 

- kotisivujen ylläpitäminen ja kehittäminen 

- alaosastojen tukeminen ja toiminnan aktivointi 

Perustelut ja informaatio: 

1. Jalostustoiminta 

- jalostus- ja terveysasioista tiedottaminen mm. tiedottaminen kotisivuilla ja lehdessä 

- terveyspäivän (ent. kasvattajapäivän) järjestäminen 

- yhteydenpito asiantuntijoihin (tutkijat, eläinlääkärit) 

- joukkoterveystarkastuksien järjestäminen, verinäytteiden kerääminen, Lohen tutkimuksen 

tarvitsemien silmäpeililausuntojen kerääminen, terveystietopankin ylläpito 

- luonnetestien järjestäminen 

- terveystilastojen, näyttely-, koe-, ja testitulosten julkaisu 

- yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen kasvattajien kesken esim. kasvattajafoorumi 2-4 kertaa 

vuodessa 

- Yhteydenpito ulkomaalaisiin sisaryhdistyksiin jne. 

- Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suunnittelu 

 

2. Kokoustoiminta 

- sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset, tarvittaessa ylimääräiset kokoukset 

- hallituksen kokoukset n.10krt / vuosi 

- toimikuntien kokoukset 5-6krt / vuosi sekä tarpeen mukaan 

- Etäkokousmahdollisuudet 

 

3. Koulutustoiminta 

- monipuolinen koulutustarjonta ottaen huomioon jäsenistön ja eri alueiden tarpeet 

- PK- ja pelastuskoiratoiminta 
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- tottelevaisuuskoulutusta 

- arkitottelevaisuuskoulutusta 

- Alueosastojen järjestämät koulutukset 

- trimmauskurssi 

- viikonloppuleiri 

- ulkoilupäivät 

 

4. Näyttely- ja kilpailutoiminta 

- erikoisnäyttely  

- rotutori messukeskuksessa 

- match show 

- ABCD-otteluun osallistuminen 

- Tuomaan Tuoppi-kilpailu 

- IGP-osallistuminen, Rotumestaruus (Who Bites the Best) 

- Viisrotumestaruus 

- Agilityn rotumestaruudet 

- TerriMejä (terriereiden MEJÄ mestaruuskilpailu) 

 

5. Muu toiminta 

Karvakuono-lehti digilehtenä neljä kertaa vuodessa 

- yhdistyksen kotisivut, ylläpito ja päivitykset 

- yhdistyksen jäsenten suljettu facebook-sivu 

- SATYn myyntiartikkelien myynti, uusien tuotteiden hankinta 

- alaosastojen tukeminen 

 

 


