
  

   

 

 

SUOMEN SCHIPPERKERHO RY, TOIMINTASUUNNITELMA 

VUODELLE 2017 

                              
 Toimintavuosi 2017 on yhdistyksen 38. toimintavuosi ja 8. toimintavuosi rotua 

harrastavana yhdistyksenä. 

 

 Järjestetään helmi- maaliskuussa sääntömääräinen vuosikokous. 

 

 Järjestetään vuoden Näyttely-, Agility- ja Toko- schipperke-kilpailut  sekä 

Vuoden Kasvattajakilpailu edellisten vuosien tapaan. Kilpailusääntöjä tullaan 

hieman uudistamaan  toimintavuoden aikana. 

 

 Jatketaan  JTO:n valmistelua. Kartoitetaan yhdistyksen jäsenten mielipiteitä 

Pevisaan liittymisestä. JTO pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun 

mennessä, jolloin se tulisi käsittelyyn vuoden 2018 vuosikokoukseen.  
 

  Ylläpidetään jalostusuroslistaa sekä pentulistaa, jotka julkaistaan nettisivuilla. 

Pentulistaa uudistetaan kuluvan vuoden aikana.  

 

 Järjestetään harrastusleirejä tai teemapäiviä (agility, paimennus jne.)  mikäli 

halukkaita osallistujia löytyy. Tutustutetaan jäseniä eri koiraharrastuksiin.  

Schipperkestä on moneksi, joten lajivalikoima on aika laaja temppukursseista 

metsäjälkeen. 
 

 Osallistutaan tuomarikoulutuksen järjestelyihin toukokuussa 

rotuyhdistyksemme kanssa.  

 

 Järjestetään Suomen Schipperkekerhon erikoisnäyttely 27.5.2017 Raumalla, 

Rauman kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä yhteistyössä Rauma Shown 

näyttelytoimikunnan kanssa. Valmistellaan vuoden 2018 erikoisnäyttelyä, joka 

pidetään 17.3.2018 kennelliiton koulutustilassa Nurmijärvellä.  

 

 Jatketaan yhdistyksen omaa kerhokauppaa. 

 

 Osallistutaan SKKY: n erikoisnäyttelyyn Kaivopuistossa yhteisissä merkeissä, 

aikaisempien vuosien tapaan. 
 

 Järjestetään ulkomuodon jalostustarkastus 9.9.2017 Kuralassa syysleirin 

yhteydessä. 
 



 Pyrimme tukemaan joukkueiden osallistumista erilaisiin rotujoukkue-

kilpailuihin, tarkoituksena tehdä rotuamme tunnetuksi erilaisissa 

harrastuspiireissä.  Yhdistyksemme on Suomen Agilityliiton yhdistysjäsen, 

joten voimme lähettää jatkossa myös arvokisoihin, esim. SM- kilpailuihin ja 

Helsingin kennelpiirin piirimestaruuskilpailuihin oman joukkueen edustamaan 

rotua. SM-kisoihin kootaan oma joukkue viime vuoden tapaan.  

 

 Pyritään julksisemaan neljä numeroa Laivis-lehteä. Jokaisessa lehdessä tulee 

olemaan myös jatkossa jalostustoimikunnan oma sivu/sivut.  

 

 Julkaistaan yhdistyksen sivuilla ulkomaiset näyttely-  sekä agilitytuloksia. 

Kotimaiset näyttelytulokset löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä 

sivuille lisättävän linkin takaa.  

 

 Kehitetään ja uudistetaan yhdistyksen internetsivuja entistä paremmin 

jäsenistöä palvelevaksi.  

 

 Tehostetaan yhdistyksen tiedottamista, lisätään sähköpostiosoitteet 

jäsenrekisteriin ja luodaan sähköinen jäsentiedote tärkeistä tapahtumista ja 

jatkossa myös yhdistyksen jäsenmaksulaskut pyritään lähettämään 

sähköpostilla jatkossa mahdollisimman monille.  

  

 Osallistutaan epi- ja muihin hyödyllisiin terveystutkimuksiin. 

Jalostustoimikunta julkaisee terveyskyselyistä  yhteenvetoja jäsenistölle 

yhdistyksen kotisivuilla. Varsinainen terveyskysely on yhdistetty Kennelliiton 

vastaavan kanssa.  
 

 Järjestetään keväällä Match Show ja tarvittaessa muuta varainhankintaa.  
 

 

 

Suomen Schipperkekerho ry 
hallitus 


