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TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT
- Göötti-lehteä julkaistaan neljä numeroa
taitto Sivupainajainen, Kirsi Pääskyvuori ja paino Suomen uusiokuori oy
- Ylläpidetään ja kehitetään www.lansigootanmaanpystykorvat.com-sivustoa
- Julkaistaan juhlajulkaisu
- Viestintäsuunnitelman rakentaminen aloitetaan
- Julkaistaan gööttikalenteri 2022
KOE- JA KILPAILUTOIMINTA
- Järjestetään agility-, toko-, ja rallytoko-mestaruuskisat
- Järjestetään erikoisnäyttely
- Järjestetään ainakin yksi paimennustaipumustesti
- Kootaan joukkue agilityn Helsingin piirin piirinmestaruuskisaan
- Kootaan tottelevaisuuden SM-kisoihin joukkue
- Tuetaan joukkueita Roturace-kilpailuun osallistumisessa
- Järjestään luonnetesti ja/tai MH-luonnekuvaus
MUU TOIMINTA
- Pyritään järjestämään kesä- tai talvipäivä tai muu vapaamuotoinen tapahtuma (leiri tms)
- Järjestetään kevät- ja syyskokousten yhteydessä kiinnostavia luentoja ja keskusteluita
- Pystytetään rodun infopiste Kennelliiton Koiramessuille 2021
- Kannustetaan eri puolilla Suomea muodostuneita göötinomistajien ryhmittymiä
aktivoitumaan ja järjestämään tahoillaan erilaisia rotuun liittyviä tapahtumia 30 v
juhlavuoden teemalla.
- Kannustetaan jäseniä järjestämään erilaisia tapahtumia, esim. mätsäreitä, toiminnan
rahoittamiseksi
- Ylläpidetään yhteyksiä rodun kotimaan rotujärjestön ja tarvittaessa muiden maiden
rotujärjestöjen kanssa, tehostetaan yhteistyötä Ruotsin rotujärjestön kanssa
- Järjestetään 30 v juhla
JALOSTUSTOIMIKUNTA
- Tarjotaan jalostuksen ohjausta Suomen Kennelliiton rotujärjestöjen jalostustoimikuntien
ohjesäännön linjaamalla tavalla
- Julkaistaan joka lehdessä jalostukseen liittyvää tietoa.
- Ylläpidetään kasvattajien tietopankkia.

- Kannustetaan kasvattajia ja koirien omistajia viemään koiriaan terveystutkimuksiin
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- Seurataan silmäsairaustilanteen muuttumista, seurataan ja tuetaan Hannes Lohen
koirangeenitutkimustyöryhmän työskentelyä, kannustetaan joukkosilmätarkastuksien
järjestämistä ja pyritään järjestämään oma silmätarkastus/dnanäytteenotto.
- Julkaistaan vuoden 2020 näyttelyarvostelut www-sivulla.
- Järjestetään jalostustarkastus loppuvuonna pääkaupunkiseudulla. Kannustetaan
kasvattajia järjestämään jalostustarkastus ja koulutetaan heidät prosessiin.
- Järjestetään kasvattajapäivä ja/tai etänä kasvattajailta/-iltoja.
- Järjestetään ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus- ja koetilaisuus.
- Aletaan keräämään ja analysoimaan tietoa Jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten.
- Toteutetaan silmäsairauskysely sairastuneille/altis-geenitestitulosten saaneiden koirien
omistajille.
- Kasvattajien viestikapulan aloittaminen (aloittaen jo lopettaneista historiikkiin, yleisöä kiinnostaa
toimivista, julkaisukynnys esim. 5 pentuetta)
- Kerätään ja julkaistaa. vanhojen koirien esittelyitä, joita on sukutauluissa 5 sukupolven takana.

