
RANTAPOHJA – ALUEEN HIRVIKOIRAYHDISTYS  

NÄYTTELYJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011 

 

Jäsenet: 
 

Rahky ry:n hallitus 

 

Näyttelyjaoston vetäjänä on toiminut Timo Tiiro 

 

Kokoukset: 

 
Näyttelyjaosto ei ole pitänyt kokouksia 2011 

 

Kehäharjoitukset: 

 
Kehäharjoituksia on järjestetty vuoden 2011 aikana n. 25 kertaa. Harjoituksia on pidetty Haukiputaalla, Iissä ja 

Kiimingissä innon ja kysynnän mukaan. Harjoitukset ovat olleet suosittuja, tyypillisesti paikalla on ollut 5-10 koiraa, 

toisinaan enemmänkin. Aktiivisin paikkakunta on ollut Ii, Haukiputaalla harjoituksia on harvennettu vähäisen 

osallistujamäärän takia, Kiimingissä ja Yli-Kiimingissä harjoituksia oli muutaman kerran. Harjoituskehissämme on 

ollut monen rotuisia, myös ulkopuolisten omistamia koiria. Harjoitukset ovat samalla pr-työtä yhdistykselle ja 

toiminnan tunnetuksi tekemistä. 

 

Harjoitusten vetäjät: 

 
Harjoitusten vetäjinä ovat toimineet mm:  

Timo Tiiro, Ilkka Rautio, Matti Marttila-Tornio ja Heino Seluska.  

 

Sisäharjoitukset: 

 
Sisäharjoituksia ei ole pidetty, koska soveliaita tiloja ei ole löydetty. 

 

Harjoitusten tarkoitus: 

 
Tavoitteena on kehässä hyvin käyttäytyvä, ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka antaa ulkomuototuomarin käsitellä 

itseään varauksettomasti ja säyseästi.  Koiran esittäjän tavoitteena on oppia tuntemaan esitettävän koiran käytös kehässä 

ja harjaannuttaa esittäjää käsittelemään koiraa siten, että sen parhaat puolet tuodaan näkyviin. 

 

Harjoitusten toteutus: 

 

Harjoituksissa koiria on totutettu toisiin koiriin, käsittelyyn, purennan ja rakenteen tarkastamiseen sekä yleiseen vieraan 

henkilön käsittelyyn ja korkeuden mittaukseen. Myös kehärutiineja on harjoiteltu. 

 

 

Talous: 

 
Näyttelyjaoston menot ovat olleet hyvin vähäisiä, jonka takia näyttelyjaostolle ei ole laadittu tulo- ja menoarviota.  

. 

 

 

Jaoston toiminnan tavoitteet ja tulokset: 

 
Jaoston toiminnan tavoitteena on ollut edistää jäsenten koirien menestymistä koiranäyttelyissä, osallistua 

koiranäyttelytoiminnan järjestämiseen ja motivoida jäsenistöä osallistumaan näyttelytoimintaan.  

 



Harjoitusten tulokset: 

 
Kehäharjoitukset ovat jäsenten mukaan parantaneet koirien ja esittäjien esiintymistaitoa kehässä ja madaltaneet 

kynnystä näyttelyihin osallistumiseen. Koirien käyttäytymisessä toisia koiria kohtaan on tapahtunut huomattavaa 

kehitystä, harjoitukset parantavat selkeästi koiran sosiaalisuutta. 

 

Harjoituksissa käyneet koirat ovat menestyneet näyttelyissä erittäin hyvin.  

 

 

 

 

Näyttelyjaoston vetäjä: 
 

Koska yhdistyksessä on viljalti jäseniä, on varsin kohtuullista että joku toinenkin vuorollaan saa mahdollisuuden 

kokeilla näyttelyjaoston vetäjän tehtävää ja ehkä kehittää jaoston toimintaa uusilla ideoilla höystettynä. Näkemykseni 

mukaan jaoston vetäjä tulisi olla hallituksen jäsen, koska jaoston ja hallituksen yhteistyö jää muuten vaillinaiseksi. 

En ole käytettävissä jaoston vetäjäksi 2012 vuosikokouksen jälkeen. 

 

 

 

Iissä 3.3.2012 

 

Timo Tiiro 

 

 


