
KIHARAKERHO RY - CURLYKLUBBEN RY                                          TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
 
 
JÄSENLASKUTUS 

Jäsenmaksut laskutetaan sähköpostitse tammikuussa ennen ensimmäisen lehden painoon 
menoa. Vuonna 2021 Suomen Noutajakoirajärjestön jäsenmaksun voi maksaa Kiharakerhon 
kautta.  

 
TIEDOTUS 

Toimitetaan neljä lehteä painettuna ja tarvittava määrä jäsentiedotteita sekä erillinen tulos-
kirja sähköisesti. 
 
Päivitetään ja kehitetään yhdistyksen www-sivuja. Niiden lisäksi hyödynnetään SNJ:n jäsen-
lehti Nuuskua ja Kiharakerhon Facebook-sivua. 

 
KOULUTUS 

 Koulutetaan aktiiveja tarpeen mukaan (koetoimitsijakurssit, koulutusohjaajakurssit). 
 

Harrastuslajit:  
Pyritään järjestämään yhdistetty toko–rally-toko–leiri. Tarjotaan mahdollisuuksien mukaan 
rally-toko–koulutusta kiharaleirillä. Järjestetään agilitykoulutus kaiken tasoisille koirakoille. 
Suunnitteilla lehtijuttusarja eri agilityesteiden kouluttamisesta. Järjestetään koulutusta jäse-
nistön suunnalta ilmenevän kiinnostuksen, sekä mahdollisuuksien mukaan.  

 
Nome:  
Pyritään Järjestetämään alueellisia koulutustapahtumia esim. Kiharatreffien yhteydessä. 

 
Mejä:  
Pyritään järjestämään kerhon toimesta MEJÄ-koulutus. 
 

KOETOIMINTA 
 

Harrastuslajit:  
Kiharakerhon toko–mestari ja –kisälli ratkaistaan kolmen kokeen yhteistuloksella Kiharaker-
hon web-sivuilta löytyvien sääntöjen mukaisesti. Kilpailukausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.).  

 
Kiharakerhon rally-toko–mestari ja –kisälli ratkaistaan kolmen kokeen yhteistuloksella Kihara-
kerhon web-sivuilta löytyvien sääntöjen mukaisesti. Kilpailukausi on kalenterivuosi (1.1.–
31.12.). 

 
Kiharakerhon agilitymestari ja -kisälli ratkaistaan kymmenen kokeen yhteistuloksella Kihara-
kerhon web-sivuilta löytyvien sääntöjen mukaisesti. Kilpailukausi on kalenterivuosi (1.1.–
31.12.). 

 
Nome:  
Järjestetään wt-koe huhtikuussa ja kiharamestaruus eli Nome-b-koe syyskuussa. Pyritään li-
säksi järjestämään ALO/taipumuskoe toukokuu-heinäkuussa. 

 
 
 
 



Mejä:  
MEJÄ-mestaruus pyritään järjestämään kesällä 2021 mahdollisesti yhteistyössä Suomen si-
leäkarvaisetnoutajat ry:n kanssa. Paras AVO-luokan kiharakarvainennoutaja palkitaan Kihara-
kerhon MEJÄ-kisällinä ja paras VOI-luokan kiharakarvainennoutaja palkitaan Kiharakerhon 
MEJÄ-mestarina. 

 
 
 
KILPAILUTOIMINTA 

Kootaan joukkueet tarpeen mukaan erilaisiin nome-joukkuekisoihin (esim. Mäntän Talvinome, 
Pirkan Damit, Hanki-Nome) ja SNJ:n Toko-mestaruuskisoihin. 
 
Kiharakerho maksaa Kiharakerhoa edustavien joukkueiden ilmoittautumismaksut. Mikäli kiha-
rakarvainen noutaja saa kilpailuoikeuden jonkin lajin Suomen mestaruuskilpailuihin, Kihara-
kerho maksaa koiran osallistumismaksun. 

 
 
NÄYTTELYTOIMINTA 

Järjestetään näyttelykoulutus joko Kiharaleirin yhteydessä tai erillisenä tapahtumana. Kannus-
tetaan kasvattajia ja kokeneempia harrastajia järjestämään epävirallisia näyttely- ja trim-
maustreenejä omilla alueillaan. Järjestetään virallinen erikoisnäyttely (25.7.2021) kiharakar-
vaisille noutajille kiharaleirillä. Tuomariksi on kutsuttu Annemieke van Luijk-Grevelink Hollan-
nista. 

 
MUU TOIMINTA 

Järjestetään Kiharaleiri Rautavaaralla Metsäkartanossa 23.-25.7.2021. Kiharaleirillä järjeste-
tään mm. koulutuksia, vuosikokous ja erikoisnäyttely. 

 
Järjestetään MH-luonnekuvaus yhdessä Novascotiannoutajat ry:n kanssa keväällä sekä mah-
dollisuuksien mukaan toinen syksyllä. 

 
Päivitetään kiharakarvaisten noutajien jalostuksen tavoiteohjelma sekä päätetään Pevisan jat-
kokaudesta. 

 
Pyritään Järjestemään alueellisia Kiharatreffejä eli harrastajien tapaamisia tietyn teeman pa-
rissa (esim. nome, toko, trimmaaminen).  
 

VUOSIJUHLA Järjestetään yhdistyksen jäsenille Kiharakerhon 40-vuotisjuhla.  
 

 
EDUSTUS 

Lähetetään yhdistyksen edustajat SNJ:n ja kennelpiirin kokouksiin sekä niiden järjestämiin ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 
 


