
Toimintasuunnitelmat vuodet 2005-2013 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

  

Holstein Klubi seuraa tiiviisti jalostuksen palvelutarjontaa ja tapahtumia. Tarvittaessa 
pidämme yhteyttä Viking Geneticsin, Altan ja Semexin suomalaisedustajiin ja Faban 
jalostusvaliokuntaan. 

  

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

  

Klubin osasto pyritään järjestämään mahdollisimman moneen näyttelyyn. Kansallisessa 
näyttelyssä järjestetään Klubin palkitsema karjakilpailu ja kasvattajaluokka. Muissa 
näyttelyissä palkitaan paras utare. 

Kansallinen vuosinäyttely 6.7 Seinäjoella Farmarin yhteydessä 

  

3. Klubituotteiden myynti 

  

Tavoitteena on myyntivaraston pienentäminen. Myynnissä on mm. paidat, fleecet, takit ja 
lehmäaiheista pikkutavaraa.  

  

4. Jäsenmatkat ja -tilaisuudet 

  

Järjestetään seuraavat: 

Matka Euroopan Holsteinnäyttelyn 27.2. -3.3. 

Vuosikokous 18. -19.4 Lapinlahdella yhteistyössä Altan kanssa 

Syystapaaminen /10-vuotisjuhla vko 46 

  

5. Julkaisut ja tiedotus 



  

Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

Kotisivujen ylläpito ja ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

  

6. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti 

  

Faban, muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

  

7. Muu toiminta 

  

Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

Jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä” vuosikokouksen 
yhteydessä 

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

Holstein Klubi seuraa tiiviisti jalostuksen palvelutarjontaa ja tapahtumia. Tarvittaessa 
pidämme yhteyttä Viking Geneticsin, Altan ja Semexin suomalaisedustajiin ja Faban 
jalostusvaliokuntaan.  

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

Klubin osasto pyritään järjestämään mahdollisimman moneen näyttelyyn. Kansallisessa 
näyttelyssä järjestetään Klubin palkitsema karjakilpailu ja kasvattajaluokka. Muissa 
näyttelyissä palkitaan paras utare. 

Okra Oripäässä 4.- 7.7.2012 

Juhla-Mansikki 20.- 21.7.2012 Iisalmessa, Holstein kansallinen näyttely 

Muurikki Anjalankoskella 11.8.2012 

3. Klubituotteiden myynti 



Tavoitteena on myyntivaraston pienentäminen. Myynnissä on mm. paidat, fleecet, takit ja 
lehmäaiheista pikkutavaraa.  

4. Jäsenmatkat ja –tilaisuudet 

Järjestetään seuraavat: 

Vuosikokous 11.- 12.4. Tampereen seudulla 

Kesätapaaminen Jalasjärvi /Ilmajoki 25.- 26.7. 

Matka Ruotsiin syksyllä 

Syystapaaminen 20.-21.11.pääkaupunki seudulla 

5. Julkaisut ja tiedotus 

Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

Kotisivujen ylläpito ja ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

6. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti 

Faban, muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

7. Muu toiminta 

Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

Jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä” vuosi-kokouksen 
yhteydessä 

Holsteineläinten ja -alkioiden nettihuutokauppa syyskuussa. 

  

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2011 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

Holstein Klubi seuraa tiiviisti jalostuksen palvelutarjontaa ja tapahtumia. Tarvittaessa 
pidämme yhteyttä Viking Geneticsin rotukomitean jäseniin, Altan ja Semexin  edustajiin ja 
Faban jalostusvaliokuntaan. 

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 



Klubin osasto pyritään järjestämään mahdollisimman moneen näyttelyyn. Kansallisessa 
näyttelyssä järjestetään Klubin palkitsema karjakilpailu ja ”Bred and Owned"-luokat 
hiehoille ja lehmille. Muissa näyttelyissä palkitaan paras utare. 

Muurikki 21.5.2011 

Farmari 3.7.2011 

Pello 13.8.2011 

3. Klubituotteiden myynti 

Tavoitteena on myyntivaraston pienentäminen. Myynnissä on mm. paidat, fleecet, takit ja 
lehmäaiheista pikkutavaraa.  

4. Jäsenmatkat ja –tilaisuudet 

Järjestetään seuraavat: 

15.3 vuosikokous Kalajoella, yhteistyössä ABS:n kanssa 

Syyskuu matka Espanjaan 

Syystapaaminen Tervolan Ammatti-instituutilla marraskuun alussa yhteistyössä WWS:n 
kanssa 

5. Julkaisut ja tiedotus 

Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

Kotisivujen ylläpito ja ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

6. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti 

Faban , muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

  

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

7. Muu toiminta 

Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

Jäsenistön satatonnari- lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä” vuosi-kokouksen 
yhteydessä 

Holsteineläinten ja -alkioiden  nettihuutokauppa . 



 

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

Holstein Klubi seuraa tiiviisti jalostuksen palvelutarjontaa ja tapahtumia. Tarvittaessa 
pidämme yhteyttä Viking Geneticsin suomalaisedustajiin, Faban jalostustoimikuntaan ja 
muihin alan toimijoihin Suomessa ja ulkomailla. 

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

Klubin osasto pyritään järjestämään mahdollisimman moneen näyttelyyn. Kansallisessa 
näyttelyssä järjestetään Klubin palkitsema karjakilpailu ja kasvattajaluokka. Muissa 
näyttelyissä palkitaan paras utare. 

Välkky 10.-11.6, Osaran koulutilalla 
Okra 8.7-10.7, Oripää 
Yllätys 10.7, Hyvinkää 
Farmari 29.7.-1.8., Mikkelissä 
Muurikki 28.8, Kiteen koulutilalla 

3. Klubituotteiden myynti 

Tavoitteena on myyntivaraston pienentäminen. Myynnissä on mm. paidat, fleecet, takit ja 
lehmäaiheista pikkutavaraa.  

4. Jäsenmatkat ja –tilaisuudet 

Järjestetään seuraavat: 

18.2. vuosikokous Hämeenlinnassa, yhteistyössä GGI:n kanssa 

9.-12.3. matka Tanskaan 

Holstein-kesäpäivät Juankoskella yhdessä Pohjois-Savon karjakerhon kanssa viikolla 27 

Matka Italiaan lokakuun loppupuolella pidettävään Euroopan Holstein-näyttelyyn 

Syystapaaminen ja Pikkujoulu Keski-Suomessa marraskuun loppupuolella yhteistyössä 
Eurogenesin kanssa 

5. Julkaisut ja tiedotus 

Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

Kotisivujen ylläpito ja ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

6. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti 



Faba Palvelun, muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

Lehtiyhteistyö Tanskan kanssa 

Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

7. Muu toiminta 

Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

Jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä” vuosi-kokouksen 
yhteydessä 

Holsteineläinten ja -alkioiden  nettihuutokauppa syyskuussa. 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

     Tuontisonnien valintaan osallistuminen 

     Edustus Faba Jalostuksen jalostusvaliokunnassa 

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

     Osasto, Kansallisessa näyttelyssä järjestetään Klubin palkitsema kasvattajaluokka ja 
muissa näyttelyissä palkitaan paras utare 

          6.-7.6.      Tyylikäs 2009, Haapajärvi           

          10.7.         Ammujaiset 2009, Loimaa 

          30.7.–2.8. Farmari 2009, Kokkola, Kansallinen näyttely 

          22.8.         Muurikki 2009, Anjala 

3. Klubituotteiden myynti 

     Tavoitteena varaston pienentäminen 

    – paidat, fleecet, takit 

    – lehmäaiheista pikkutavaraa  

4. Jäsenmatkat ja – tilaisuudet 



     19.3. vuosikokous Nivala 

          -Viking Genetics ja Faba Palvelu 

Matka Saksaan 15.-18.4. 

Holsteinkesäpäivät Kakkois-Suomessa viikolla 29, Semex 

Matka Unkariin lokakuun alussa 

     Syystapaaminen marraskuussa Etelä-Pohjanmaalla, Alta 

5. Julkaisut ja tiedotus 

    Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

     Kotisivujen ylläpito ja ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

6. Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti 

     Muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

     Faba Jalostuksen ja keinosiemennysosuuskuntien kanssa  

     Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

     Lehtiyhteistyö Tanskan kanssa 

     Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

7. Muu toiminta 

     Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

    Jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä” vuosi-kokouksen 
yhteydessä 

    Jäsenhankintakampanjan järjestäminen alkuvuodesta 

    Holsteineläinten ja -alkioiden nettihuutokaupan järjestäminen helmikuussa ja syksyllä 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2008 

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

     Tuontisonnien valintaan osallistuminen 

     Edustus Faba Jalostuksen jalostusvaliokunnassa 



2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

     Osasto, eläinten palkitseminen Klubin palkinnolla 

          5.7.           Yllätys 2008, Hyvinkää           

          31.7.–3.8. Farmari, Lahti, kansallinen näyttely 

          30.8.         Onnikki 2008, Kannus  

          9.-10.8.     Kauniki 2008, Pello 

3. Klubituotteiden myynti 

     Tavoitteena varaston pienentäminen 

    – paidat, fleecet, takit, tarrat, kortit 

    – pinssit, kravatit, korut ym. lehmäaiheista pikkutavaraa  

4. Jäsenmatkat ja – tilaisuudet 

     10.4. vuosikokous Kymenlaakso, Valkeala 

          -Viking Genetics, Jukka Pösö 

Matka Ruotsiin huhti-toukokuun vaihteessa 

Holsteinkesäpäivä 

Holsteinin maailmankonferenssi 8.-11.10. Irlannissa 

Matka Italiaan Holsteinin Euroopannäyttelyyn, jos järjestetään 

      Syystapaaminen marraskuussa, tutustuminen Lopolan tilaan Kurussa 

Matka Kanadaan marraskuun alussa yhdessä Semex Swedenin kanssa 

5. Julkaisut ja tiedotus 

    Jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 

     Kotisivujen ylläpito     

     Ulkoasun kehittäminen tarpeen mukaan 

6. Yhteistyö kotimassa ja kansainvälisesti 

     Muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 



     Faba Jalostuksen ja keinosiemennysosuuskuntien kanssa  

     Pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

     Lehtiyhteistyö Tanskan kanssa 

     Kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

7. Muu toiminta 

     Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

     Jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä”  

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 

  

1. Rodun jalostuksellisen tason edistäminen 

    – tuontisonnien valintaan osallistuminen 

    – edustus Faba Jalostuksen jalostusvaliokunnassa 

  

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

    – osasto, eläinten palkitseminen Klubin palkinnolla, luokkapalkintoja yms. 

          8.-9.6.       Muurikki 2007, Mikkeli            

          6.7.           Ammujaiset 2007, Loimaa  

          26.–29.7.  Farmari, Kuopio, kansallinen näyttely 

          18.8.         Lakeus 2007, Ilmajoki  

          25.–26.8.  Kauniki 2007, Tervola. 

          31.8.–1.9. Elotar 2007, Kajaani  

          . 

3. Klubituotteiden myynti 

    – paidat, fleecet, takit, liivit, tarrat, kortit, julisteet 



    – pinssit, kravatit, korut ym. lehmäaiheista pikkutavaraa  

  

4. Jäsenmatkat ja – tilaisuudet 

    – 9.3. vuosikokous ja holsteinpäivä Luopioinen 

    – matka Ruotsiin touko- tai kesäkuussa (selvitellään) 

    – Rakennepäivä kesällä, Satakunta  

    – selvitetään mahdollisuutta järjestää eläinhuutokauppa 

    – Syystapaaminen marraskuussa, Holstein 30 vuotta, Pohjois-Savo 

    – syysmatka Irlantiin tai Espanjan 

     

5. Kotisivut 

    – kotisivujen ylläpito     

    – ulkoasun kehittäminen  

     

6. Yhteistyö kotimassa ja kansainvälisesti 

    – muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

    – Faba Jalostuksen ja keinosiemennysosuuskuntien kanssa  

    – pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

    – lehtiyhteistyö Tanskan kanssa 

    – kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja luominen 

  

7. Muu toiminta 

    – Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

    – jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä”  

    – jäsenlehden ”Holstein Aktiivi” julkaiseminen keväällä ja syksyllä 



 
TOIMINTASUUNNITELMA 2006 

  

1. Rodun jalostuksellisen tason nostaminen 

    -     tuontisonnien valintaan osallistuminen 

   -      edustus Faba Jalostuksen jalostusvaliokunnassa 

  

2. Näytelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 

    -    osasto, eläinten palkitseminen Klubin palkinnolla, luokkapalkintoja yms. 

          Tyylikäs 2006, Haapajärvi 10.-11.6. 

          Yllätys 2006, Hyvinkää 8.7. 

          Farmari, Seinäjoki 3.-6.8. Kansallinen näyttely 

          Muurikki, Anjalankoski 12.8. 

          Satakunta 2006, Kankaanpää 19.8. 

  

3. Klubituotteiden myynti 

    -    paidat, fleecet, takit, liivit, tarrat, kortit, julisteet 

    -    pinssit, mahdollisesti joitakin koruja tms. uutta materiaalia 

  

4. Jäsenmatkat ja –tilaisuudet 

    -    20.4. vuosikokous ja hoslteinpäivä Kuortane 

    -    Kesäpäivä, heinäkuu, Savo 

    -    tuomarointikurssi tms. elokuu 

    -    pikkujoulut / holsteinpäivä vk 47(?) Nivala 

    -    31.5.-1.6. matka Oldenburgiin Holsteinin euroopannäyttelyyn 

    -    1.-11.10. matka Madison Dairy Expoon ja tutustumaan amerikkalaisiin                                                                                                                                        



          huippujalostuskarjoihin 

  

5. Kotisivujen kehittäminen 

    -    ulkoasun kehittäminen 

    -    jäsenien karjaesittelysivujen markkinointi 

    -    pääsivujen kääntäminen englanniksi 

  

6. Yhteistyö kotimassa ja kansainvälisesti 

-   muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

-   pohjoismainen yhteistyö tapaamisten muodossa 

-   lehtiyhteistyö Tanskan kanssa 

-   kansainvälisten yhteyksien pito    

  

7. Muu toiminta 

-   Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

-   jäsenistön satatonnari-lehmien huomioiminen ”virstanpylväällä”  

-   jäsenlehden julkaiseminen syksyllä 

  

_______________________________________________________________ 

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 

1. Rodun jalostuksellisen tason nostaminen 

- tuontisonnien valintaan osallistuminen 

- edustus SKJO:n jalostusvaliokunnassa 

- keskustelu Faba.n nautatiimin kanssa mm. sonnivalinnasta ja alkioiden tuonnin 
kehittämisestä 

2. Näyttelyihin ym. tapahtumiin osallistuminen 



- osasto, eläinten palkitseminen Klubin palkinnolla, luokkapalkintoja yms. 

    15.7. Pikku-Mansikki, Muuruvesi 

    28.-31.7. Välkky 2005 Tampereen Farmarinäyttelyn yhteydessä, rodun 
vuosinäyttely28.7. 

    5.8. Ammujaiset, Marttila 

    13.8. Muurikki, Lappeenranta 

    13.-14.8. Pellon näyttely 

3. Klubituotteiden myynti 

- paidat, fleecet, takit, liivit, tarrat, kortit 

- pinssien hankinta, mahdollisesti muitakin uusia tuotteita 

4. Jäsenmatkat ja – tilaisuudet 

- 17.4. vuosikokous ja karjapäivä Siikaisten Vanhatalossa 

- 19.4. Holsteinpäivä Sonnihovissa Pieksämäellä 

- huhtikuun lopussa matka Saksaan 

- 21.-25.9. matka Englantiin Dairy Event-näyttelyyn, lisäksi tilavierailuja 

- syksyllä karjapäivä 

5. Kotisivujen kehittäminen 

- jäsenien karjaesittelysivut 

- keskustelupalsta 

- perussivujen kääntäminen englanniksi 

6. Yhteistyön jatkaminen muiden rotuyhdistysten ja karjakerhojen kanssa 

7. Kansainvälinen toiminta 

- pohjoismainen tapaaminen 

- lehtiyhteistyö tanskalaisten kanssa 

- kansainvälisten yhteyksien ylläpito 

8. muu toiminta 



- Holstein Internationalin tilausten välittäminen 

 


