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SUOMEN KANIHYPPÄÄJÄT RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 
1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta 
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kanihyppyä Suomessa ja tukea estekanien jalostustyötä.           
Vuonna 2019 toiminnan pääpainona on edelleen jäsenhankinta ja oman paikan vakiinnuttaminen           
suomalaisten kaniharrastajien keskuudessa.  
 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet  
Vuonna 2019 haasteena on uusien jäsenten rekrytointi ja kilpailujen vakiinnuttaminen myös muualla, kuin             
Pohjanmaalla.  
 
Mahdollisuutemme ovat innostuneet uudet harrastajat sekä avoin, luova ajattelutapamme. Halumme          
kehittyä, luoda suhteita sekä suomalaisiin että ulkomaisiin lajiyhdistyksiin ja rakentaa yhdistyksemme           
imagoa on vahva. 
 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet: 
● Jäsenhankinta: Tavoitteena on tasaisesti kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää tulevan vuoden aikana ja            
saada näin vakinaistettua harrastajakuntaa. Jäseniä tullaan hankkimaan erilaisten liittymiskampanjoiden         
avulla, tehostamalla jäsentiedotusta ja tiedottamalla jäsenten eduista suuremmalla volyymilla sekä          
suomeksi että ruotsiksi. 
● Toiminnan laajentaminen: Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman paljon kilpailuja ympäri          
Suomen ja kouluttaa tuomareita varsinkin alueille, joilla ei ole vielä omaa tuomaria. Koulutamme vähintään              
yhden uuden tuomarin ainakin Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Itä-Suomeen ja Pohjanmaalle. Uusille          
harrastajille järjestetään niin hyppykursseja kuin aloitteleville soveltuvia kilpailuluokkia. Polkaistaan         
Cup-kilpailutoiminta käyntiin ja järjestetään vuoden aikana useampia Cup-viikonloppuja muiden kilpailujen          
lisäksi.  
● Estekanien jalostustyön tukeminen: Otetaan poikue- ja kanirekisteri käyttöön Skuttlissa. Vakiinnutetaan           
estekanien jalostuksen asemaa käyttölinjakasvatuksena. Jatketaan kasvattajien tukemista edullisemmilla 
ilmoittautumismaksuilla sekä mahdollisuudella liittää kasvattajajäseniä normaalia vuosijäsenyyttä       
edullisemmalla hinnalla.  
 
4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta: 
● Kokoukset: Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous        
loka-marraskuussa. Hallitus pyrkii kokoustamaan noin kerran kuussa. 
● Jäsenhuolto: Siirretään jäsenrekisterin ylläpito Skuttliin. Kehitetään jäsenkirjemallia ja järjestetään          
jäsenille omaa oheistoimintaa, esimerkiksi yhteisiä illanviettoja ja estetalkoita.  
● Tilaisuudet ja tapahtumat: Järjestetään mahdollisimman paljon estekilpailuja, myös muiden yhdistysten           
tapahtumissa. Järjestetään myös kursseja. 
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5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta: 
● Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: Ylläpidetään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja jatketaan          
visuaalisten mainosten ja tiedotteiden tekemistä myös jatkossa. Tehdään yhdistystä tunnetuksi tähän           
tarkoitukseen soveltuvien tapahtumien yhteydessä mm. lajiesittely/infopistetoiminnalla.  
 
● Yhteistyösuhteet: Tehdään yhteistyötä kotimaisten yhdistysten kanssa pääosin yhteisten tapahtumien          
kautta ja kartoitetaan myös muita yhteistyömahdollisuuksia (esim. yhteiset kurssit, yhteiset lehtijulkaisut).           
Tehdään retki Ruotsiin ja hiotaan yhteistyökuvioita muiden muiden pohjoismaisten lajiyhdistysten kanssa.           
Vieraillaan myös Ahvenanmaalla ja tutustutaan heidän yhdistystoimintaansa. Järjestetään 1-2 kanileiriä          
yhteistyössä Suomen lemmikkikanit ry:n kanssa. 
 
● Rokotustoiminta: Jatketaan kanien rokotuspäivien järjestämistä mahdollisimman laajasti. Pyritään         
löytämään uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa  voidaan laajentaa rokotuspäivä-toimintaa. 
 
6. Tiedottaminen 
Yhdistys tiedotus toteutetaan pääasiassa kotisivujen, Facebookin ja Instagramin välityksellä. Kartoitetaan          
muun sosiaalisen median mahdollisuuksia. Pyritään tekemään kaikki tiedotukset sekä suomeksi että           
ruotsiksi. 
 
7. Muu toiminnan kehittäminen 
Vakiinnutetaan Skuttli yhdistyksen virallisena kilpailu-, tulos- ja klassaustietojen hallinnointitapana.  
Kehitetään ja laajennetaan tuomarikoulutusta, ja kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää tuomarileiri ja          
koota tuomarikäsikirja tuomaroinnin tueksi. Valmistellaan mahdollisuutta perustaa seuroja pääyhdistyksen         
alle ja suunnitellaan seuratoimintaa. 


