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YLEISTÄ 
Järjestö jatkaa sääntöjensä ja aiemmin tehtyjen päätösten edellyttämää toimintaa. 
Taloutta ja toimintaa hoitaa hallitus, joka valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat sekä toimihenkilöt ja 
määrää heidän tehtävänsä. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
Toimikunta neuvoo ja antaa suosituksia jalostuasioissa; tiedottaa dreeverilehdessä, kotisivuilla ja facebookissa; 
kehittää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan dreeveriharrastajien kanssa; sekä tärkeimpänä tehtävänään jatkaa rodun 
kehittämistä. 
 
SÄÄNTÖ- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA 
Ajokoesääntöjen muutostyö aloitetaan, mikäli vuosikokous antaa tästä myöntävän signaalin, tavoitteena 
saada esitys vuoden 2023 vuosikokoukselle. Tehdään valmistelut aiemmissa vuosikokouksissa 
jatkovalmisteluun jätetyissä asioissa. Harrastajien mielipiteitä kuunnellaan aktiivisesti ja erityisesti sitä 
varten järjestetään seminaari maaliskuussa. Annetaan hallitukselle lausuntoja tarvittaessa. Viedään 
hallitukselle päätettäväksi DRAJ/DKAJ-koulutusohje. Pyritään yhtenäistämään tulkintoja erinäisistä 
sääntökohdista koko maata kattaviksi. 
 
VALITSIJATOIMIKUNTA 

   Valitsijatoimikunta tulee tekemään tarvittavat valinnat ja kutsumiset voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden  
mukaisesti. Hallitus ja työvaliokunta antavat toimikunnalle tarvittaessa lisä ohjeita.  
 
KOETOIMINTA 
 
Ajokoetoiminta jatkunee kerhojen ja metsästysseurojen toimesta entisessä laajuudessaan. 
SM- kokeet järjestetään 5.-6.11.2022, paikkana Koli, Ukko-Hirvi. 
Järjestäjänä on Pohjois-Karjalan Dreeverikerho ry. 
Dreevereille suunnattuja kettukokeita ja metsästyskoirien jäljestämiskokeita (MEJÄ) tuetaan eri puolella Suomea. 
Maaottelu järjestetään 2.12.2022 
 
Dreevereillä on mahdollisuus hyödyntää AJOK- ja KEAJ tulokset KVA arvoa hakiessa, näitä mahdollisuuksia 
toivotaan käytettävän ja näin saadaan dreeveriä tunnetuksi muiden ajavien koirien harrastajien keskuudessa. 
 
NÄYTTELYTOIMINTA 
Erikoisnäyttely järjestetään 24.07.2022, paikkana Iin Sillat. 
 
KOULUTUSTOIMINTA 
Palkintotuomareita ja koetoimitsijoita koulutetaan ympäri Suomea. 
Pekka Teini jatkaa ulkomuototuomarikouluttajana. 
 
JULKAISUTOIMINTA 
Dreeverilehti ilmestyy edelleen neljä kertaa vuodessa ja nelivärisenä. 
Julkaisutoimikunnan lisäksi materiaalia toivotaan saavan jäsenistöltä ja muilta toimikunnilta,         
julkaisutoimikunnan jäsenet kokoavat lehteen juttuja parhaansa mukaan.  
Julkaisutoimikunta pitää toimikunnan kokouksia tarvittaessa, asioita pyritään työstämään myös toimikuntana 
sähköpostein ja suljetussa Facebook-ryhmässä.  
 
 
VARAINHANKINTATOIMIKUNTA 
Tulevalle vuodelle tavoittelemme jälleen tilanteen palaamista vanhalle eli 
paremmalle tasolle. Jäsenhankintakilpailun järjestäminen on jälleen tavoitteena. 
 
NUORISOTOIMIKUNTA 
Pandemiatilanteen toivottavasti helpottaessa pyritään käynnistämään nuorisotoiminta takaisin täyteen 
käyntiin. Metso-leirien järjestäjiä kontaktoidaan mahdollisuuksista esitellä rotua leireillä, ja näihin 
tilaisuuksiin hankitaan esittelijät. Suunnitellaan ja toteutetaan syyskaudelle metsästysleiri dreeverillä, mikäli 
tälle löytyy sopiva yhteistyöyhdistys (metsästysseura). Pyritään järjestämään nuorten koepäivä. 
 



 
 
 
 
PENTUVÄLITYS 
Pyritään edellisvuoden tapaan neuvomaan ja opastamaan koiran ottajia. Ja välittämään pentuja siinä määrin kuin 
on mahdollista. Toivotaan että tilanne paranisi pentujen saannin suhteen koska kysyntä varmaan tulee olemaan 
tänäkinvuona hyvä ja saataisiin halukkaille kunnon rotua edustavia hyviä ja tasokkaita koiria. Ei muuta kuin 
kannustetaan kasvattajia teettämään hyviä pentueita.  
 
 
MUU TOIMINTA 
Vuosi on järjestön kuudeskymmenesseitsemäs(67.) toimintavuosi. Järjestön kesäpäivät ja erikoisnäyttely 
järjestetään 23. ja 24.7.2022. 
 
SUHDETOIMINTA 
Järjestö pyrkii säilyttämään hyvät suhteet Suomen Kennelliittoon, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Dreeverijärjestöihin 
ja Saksan dachsbrackeklubiin, Suomen Ajokoirajärjestöön, Suomen Beaglejärjestöön, Suomen Bassetkerhoon ja 
muihin koirajärjestöihin ja -kerhoihin sekä metsästysalan järjestöihin.  


