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SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SAAruT6TUAANAIruCN VUOSTKOKOUS

Aika:

Paikka:

L

L4.3.2020

Ravintola Asemax, Riihimiki

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:12 ja toivotti ldsndolijat

tervetulleiksi.

Todetaan kokousedustajien ddnivaltaisuus

Todettiin paikalla olevaksi yhdeksdn (9)jiisentii, yksi (t) valtakirjalla, 6iinim66rii
yhteensd L0 iitintd. Osallistujat liitteend (liite 1).

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi piiytdkirian tarkastajaa ja

kaksi 6Sntenlaskijaa.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Silja Akerfelt ja sihteeriksi Janna Pinnioja.

Poytdkirjan tarkastajiksija Siinten laskijoiksi valittiin Nina Blomqvist ja Marjatta
Virtanen.

Todetaa n kokou ksen lail lisuus ja pd6ttisva lta isu us.

Todettiin, ett5 kokouskutsut on julkaistu Laivis-lehdessii no 4120L9 yhdistyksen

sddntojen mukaisesti sekd l6hetetty lisaksijdsenille sdhkopostiosoitteisiin
jdsenkirjeen yhteydessdt5.2.2O2O, postitse 6.2.2020, sihkoinen Idhetyslista
(liite 2) ja kokouskutsu liitteeni (liite 3), Todettiin kokous lailliseksija
pditosvaltaiseksi.

Hyvii ksytii ii n kokou ksen ty6jd rjestys.

Siirretty kokouskutsussa asialistalla kohdassa L3 oleva asia kohtaan I Silja

Akerfeltin pyynnost6, koska asia sisiiltyi toi mi ntasu u nnitelmaan.

HWfr ksytiifr n toi m inta kertomus, tilinpiiittis ia kuul laa n

toiminnantarkastajien lausunto.

Hyvaksyttiin toimintakertomus (liite a)ja tilinpddtos (liite 5) sekii kuultiin

toiminnantarkastajan lausunto (liite 6).
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7 piiitetdin tilinpiidtiiksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

mytintd misesta hal litu kselle ja m ui I le vastuuvelvoll isi I !e.

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpiidtos ja myonnettiin vastuuvapaus

ha llitu kselle sekd mu i lle vastuuvelvollisi lle'

8 K5sitelliiSn hallituksen kokoukselle tekemdt esitykset ia aloitteet. EsitellH6n

ia lostustoimikunnan terveystietotyiiryh m5 n va ! mistelema esitys uudeksi

schipperkejen terveystietokannaksija piititetiiiin proiektin iatkamisesta sekH

terveystietoka n na n kiiytttiiin otosta sekfi reu na e h doista tietoka n na n

esittelyn jdlkeen.

Henriikka Toikka ja Susanna Stenberg esitelleet vuosikokoukselle suunnitellun

projektin (liite 7), jonka j5lkeen jalostustoimikunnan nikemyksen

kokousedustajille esitteli Stina Hognabba. Asiasta keskusteltu. Projektin jatkoa

kannatetaan, Piiitetty edistdi terveystietokannan kehittdmisti ty6ryhmiin,
ja lostustoimiku nnan ja ha ll itu ksen yhteistyond. Kysymysasettel ua ja

vastuukysymyksiS kdydddn vielii lipi.

Hallitus asetti seuraavat ehdot terveystietokantaan liittyen, kun toimikunta

nimettiin ja tdmd tuotiin tiedoksi vuosikokoukselle:

Terveystietoka n n a n tietojen tu lee perustua fa ktatieto i h in.

Tietojen tulisi perustua eldinl6dkdrin diagnoosiin ja omia epiiilyjti ei pitdisi

nikyi virallisessa terveystietokannassa. Yhdistys ja ennen kaikkea hallitus

on vastuussa yhdistyksen julkaisuista

g vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ia menoarvio sekH seuraavan

vuoden lzOZLl jHse nma ksut.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 8). Vahvistettiin tulo ja menoarvio

jdsenmaksuien pysyessi entisellddn'

10 Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksitoimintavuodeksi.

Va littii n vuoden 2020 ha llituksen pu heenjohtaja ksi Hen rii kka Toikka.

LL Valitaan hallituksen jdsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi (2) varaiSsent5.

Valittiin erovuossa olevan Leena Jussilan tilalle 3-vuotiskaudelle Nina

Blomqvist. Erovuorossa ollut Janna Pinnioja valittiin jatkamaan myos

seu raavan 3-vuotiskauden. Eronneen Pirjo Leh mustola'Franz6nin tilal le 2-

vuotiskaudelle valittiin Piivi Perilii. Varajiseniksi valittiin Anne Granstrom ja

Susanna Stenberg'

LZ Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastaiaa ia heiddn varahenkiliinsH.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Kortelainen ja Eila Lepisto sekd heiddn

varahenkiloikseen Nina Siira ja Kirsi Liipo'
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Vatitaan henkiltit kennelliiton kokouksiin'

Pd dtetti i n, ettd pu heenjohtaja ed u staa yhd istystii ke n ne ljd rjestoje n

kokouksissa. puheenjohtajan estyessd edustaja valitaan hallituksen jdsenistS.

KdsitellsHn ha ltituksen kokoukselte tekemdt esitykset ia aloitteet'

Esitell6tin jalostustoimikunnan terveystietotyoryhmdn valmistelema esitys

u u deksi sch i p perkejen terveystieto kan n a ksi ja pddtetid n p rojekti n

jatka m isesta sekd terveystietoka n n a n kiiyttoo n otosta se kd reu naehdoista

ii.tokrnnrn esittelyn jdlkeen. Tdmd kohta siirrettiin kasiteltevaksi ennen

toimintasuunnitelman k6sittelyd koska asia sisdltyitoimintasuunnitelmaan

(alkuperdisessd kokouskutsussa kohta 13')

Kdsitelliiiin jdsenten tekemat aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1.

helmikuuta mennessii.

Ei kirjattavaa.

Kdsitellddn muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vHhintdan

m66rdenemmistolld annetuista iinistd huomioon ottaen yhdistyslain 23

pyk5ldn mddr6Yksen.

Ei kirjattavaa.

Kokouksen P6dtt5minen.

Puheenjohtaja pddtti kokouksen klo 15:26

Poytd kirja n vakuudeksi

Poytiikirja tarkastettu, Paikka ja aika: donauru 10,04, UAA

Nina Blomqvist

Jiisenlista ja dinimS6rdt

Vuosikokouskutsu
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*^^{0,;^,,
Pinnioja, sihteeripuheenjohtaja

a Virtanen

Liitteet:

'5,h;



Kopio sii h koisestd Ii hetyll istasta, jisen ki rjei de n postitus

Toimintakertomus

Tilinpiidtos

Toim inna nta rkastajien lausunto

Toimintasuunnitelma

Esitys m ate riaa I i terveystietoka n n an esittelysti



SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 201 9

Yleistd

Vuosi ZOlg oli yhdistyksen 10 toimintavuosi rotua harrastavana yhdistyksenS. Samalla se

oli koko yhdistyksen historian 40. toimintavuosi, joista se on rekisteroitynd omana

yhd istykiena of tut 20 vuotta rotujdrjestonsd Suomen Kddpiokoirayhd istys- Fi nlands

bvarg'nunds-foreningen ry:n suojissa ja parikymmentii ensimmdistd vuotta SKKY:n

alajaostona.

Hallinto

Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 4 kertaa ja lisdksi on pidetty yksi

sdhkopostikokous. poytdkirjoihin on kirjattu 54 yhteensti pykdliiii. Hallituksen jiisenet ovat

kokouksiin osallistuneet seuraavasti :

1.1.-17.3.2019
At<erfett Sitla
Jaranne Katja
Jokivirta Sirpa
Tuhkanen Olli
Pinnioja Janna
Kumpulainen Malena
Laaksonen Miia
Stenberg Susanna
Lehmustola -Franzen Pirjo

17 .3.-31.12.2019
Aferfett Sitla
Pinnioja Janna
Jokivirta Sirpa
Tuhkanen Olli
Leh mustola -Franzen Pirjo
Jussila Leena
Virtanen Marjatta
Tonteri lrja
Tarja Sundqvist

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jdsen/sihteeri
jdsen
jisen
jdsen
jdsen
varajiisen
varajdsen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jdsen
jdsen
jdsen
jiisen
varajdsen
varajdsen

1t1
110

111

1t1
111

110

110

110

111

414
414

414
4t2
414
4t1
414

4t0
4t0

Rahastonhoitajana on toiminut Blomqvist Nina. Tilinpddtoksen on tehnyt Ruotsalainen

Laura.

yleiskokouksia jarjestettiin yksi eli sdfrntomdiirdinen vuosikokous joka pidettiin

163.2A19 Riihimdelld .

Toi mi n nantarkastajat ia varatoi m i n nantarkastajat



Toiminnantarkastajina toimivat Pirkko Kortelainen ja Eila Lepisto ja varalla olivat Niina Siira

ja Kristiina Lindstet

Jdsenist6

Jdsensihteerind on toiminut Janna Pinnioja. Jdseniston mddrd on pysynyt vakaana. 
.

Vuodenvaihteessa 31.12.2019 yhdistykselld oli yhteensi 302 jdsentd, joista varsinaisia

jdsenid oli 26g, perhej5senid 18 nuoriiojdsenid 3, kunniajdsenid I ja ainaisjdsenid 4
-henked. 

Uusia jdsenia liittyi vuoden aikana 25 henkilod.

Toiminta

yhdistys on julkaissut Laivis-lehteii. Lehden toimittajina Korkeakoski Karoliina, Korhonen

Jenni iekd Huoponen Kirsija taittajana Ogland Minna. Jdsenisto on myos osallistunut

lehden toimittamiseen kirjoiitamalla artikkeleja ja ldhettdmdlld kuvia. Lehted on kuluneena

vuonna julkaistu neljd numeroa. Painosmddrd on ollut 410 lehted (2019) Lehden on

painanut Wasa GraPhics, Vaasa.

ErikoisndyttelY 2019

Jdrjestettiin porissa KV ndyttelyn yhteydessii 28.07.2019. tuomarina toimi Marja Talvitie.

Koiria oli ilmoitettu yhteense 41'

Erikoisndyttelyn tu lokset:
ROP Fandal's Rififi (Pia Jalomeri)

(Pia Jalomeri)
(Stenberg Susanna ja Tanja Kangas)

VSP
SERT uros

SERT narttu
ROP veteraani
VSP vetraani
ROP pentu
VSP pentu
Heidi Vierros)
ROP kasvattaja

Fandal's Vilhelm
Winterra Zavulon

Black Circus Elsa Esmeralda (Marjatta Virtanen)

Mustavuoren Aapeli (Virva Sdyrio)

Fandal's Rififi (Pia Jalomeri)

lntopiukan Edition With LoveTo Mimorin (Tanja Kangas)

lntopiukan Ebony ln Harmony with Mimorin. (Tanja Kangas ja

Fanfal's (Kristiina Laurell)



Rotujdrjestomme Suomen Kddpiokoirat ry:n (SKKY:n) perinteinen Kaivopuiston
erikoisniiyttely oli 25.8.2019. Tuomarina toimi Jussi Liimatainen.
Kaivopuiston erikoisndyttelyn tulokset:

f_!'!::til&rlg Yli; *t IY,

TANNAL'5 RITIi'] narttu VET-ERI

TAHSAI-,5 T'J, KlJRAKUI\.1A A sKY OF CtOUDS I,,i.STAR5 uros IUN-ER.I

FAr',,il DAL'5 Fif k RY lq,qR.l'lOT

l'Ai"i DAL'S CA5510pEtA

uros VET-ERI

narttu IUN-ERI .lUK1

PU1

PN1

f Ali DAL'5 Wl r\i DlAf'l i'.{ ER

BLqCK CIRCUS DANC]NG DAISY

D*NAHUEN HONTYBUNt'lY

uros VAL-ERI

Earttu PPEK1 : , KP,ROP

Alueellista toi m i ntaa on jerjestetty harrastaj ien toi mesta pddosin skipikdvelyjen
merkeissa. Ndissd tapahtumissa on pdassyt tutustumaan uusiin harrastajiin, tapaamaan
tuttuja ja rotua harkitsevat ovat voineet tulla tutustumaan schipperkeen. "Skipittelyjd" on
jdrjestetty mm. pdiikaupunkiseudulla seka Turussa.

Kerhokauppa on toiminut entiseen malliin. Tarjolla on ollut erilaisia schipperke-aiheista
tuotteita, mm. vaatteita, kasseja, pysakointikiekkoja ym. Kerhokaupalla on selva osuus
yhdistyksen tulonhankinnassa. Tuotteita on ollut tarjolla mm. leireilld, sekd niitd on voinut
tilata postitse yhdistyksen sivuilla olevan kerhokauppa-osion kautta. Kerhokaupasta on
vastannut Laaksonen Miia.

Toimikunnat

Jalostustoim ikunnan kokoonpano 20Lg
Stina Hognabba, Pirjo Lehmustola-Franzen, Nina Blomqvist, Emmi Salmivuori, Elena
Kuisma ja Aija Hauta-Aho

JTO - Jalostuksen tavoiteohjelmatyii

Koiran kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi on kasvatuksen ja rodun eteenpdin
jalostamisen tiirkeimpi#i pdiiim#idrid. Terveystietokantaa suunnittelemaan ja toteuttamaan
Schipperkekerhon hallitus on syksylle 2019 nimittdnyt tyoryhmdn, johon kuuluvat Susanna

VAKl

VEKl



Stenberg, Henriikka Toikka ja Tia Toppari. Tyoryhmd tyoskentelee yhteistyossd Suomen
Schipperkekerhon jalostustoimikunnan kanssa.

Pddmddrdnd projektissa on koostaa kattava, kaikille avoin tietokanta, jonne omistajat tai
kasvattajat koiran omistajan luvalla voivat ilmoittaa koiriensa/kasvattiensa terveydentilaa
koskevia tietoja. Tarkoituksena on kerdtd monipuolisesti dataa niin terveistd kuin
sai raistakin koi rista.

Tietokannan tarkoitus on toimia kanavana julkistaa koiran sellaisia terveyteen tai
ulkomuotoon liittyvid asioita, jotka eivdt tule ilmi Suomen Kennelliiton ylldpitdmdstd
jalostustietojiirjestelmdstd. Tdllaisia asioita ovat esimerkiksi erilaisten geenitestien tulokset
(myos terveeksi/ei-kantajaksi testatut), purentaan ja hammaspuutoksiin liittyvat asiat,
takakannuksien ilmeneminen, lisddntymiseen liittyvdt poikkeavuudet sekd eldinlddkdrin
diagnosoimat perinnolliset viat ja sairaudet, kuten epilepsia. Tarkoituksena on, ettd
omistaja voi koska tahansa ilmoittaa ja tdydentdd koiransa tietoja tietokantaan, tai
halutessaan pyytdd koiransa poistettavaksi tietokannasta. Ilmoittaja vastaa tietojen
oikeellisuudesta.

Toimikunta tuo kevddn 2020 vuosikokouksessa jdsenistolleen esityksen
terveystietokannasta, jonka avulla voidaan kattavasti kartoittaa rodun terveystilannetta
sekd jakaa tietoa avoimesti.

Ulkomuodon ja kHyttHytymisen ihanneprofiilit

Molemmat ihanneprofiilit pdivitettiin vuoden alusta kennelliiton uusien ohjeiden mukaan.
Kdyttdytymisen uusi ihanneprofiili hyvdksyttiin kennelliitossa kesdkuussa 2019 ja on
julkaistu uusittuna yhdistyksen nettisivuille. Ulkomuodon ihanneprofiili on edelleen
kennell iitossa kaisittelyssd.

Tapahtumat

Jalostustarkastus oli tarkoitus jdrjestdd 14.9.2019 Tuusulassa. Vdhdisen ilmoittautumisten
johdosta tilaisuus peruttiin.

Erikoiskoulutus ja arvostelukoe tuomareille jdrjestettiin 3.1 0.2019 Tilaisuuteen osallistui 8
schipperked. Kokeen ottivat vastaan marja Talvitie ja Tarja Lofman.

Nettisivut, sisdlttijen pdivitys
Jalostusuroslistaa ja pentulistaa on ylldpidetty. Nettisivuja on ylldpidetty ja pdivitetty
kasvatuksen, jalostuksen ja pentuasioiden osalta.

Jalostustoimikunnan tyrin markkinointia ja tiedottamista



Laivislehti: Jalostustoimikunta tiedottaa on julkaistu jokaisessa Laivislehdessd.

Kokoukset ja yhteydenpito

Jalostustoimikunta on vuoden 2019 aikana edistdnyt asioita sdhkopostin ja puhelimen
vdlitykselld. Kokouksia ei ole ollut.

Ndyttelytoimikunta

Puheenjohtajana toimi Silja Akerfelt, sihteerind Katja Jaranne ja rahastonhoitaja Nina
Blomqvist. Toimikunta on vastannut Porissa 28.07.2019 jdrjestetyn erikoisndyttelyn
jdrjestelyista. Vuoden 2020 ndyttelytoimikunta: puheenjohtaja Sirpa Jokivirta, sihteeri Katja
Jaranne sekd rahastonhoitaja Nina Blomqvist ovat vuorostaan vastanneet tdmdn vuoden
eri koisnayttelyn jdrjestelyistd, joka pidetddn I 3.6.2020 Ku ralassa.

Muu toiminta

S ilj a Akerfelt o sallistui Kennelliiton yhdi stysto iminta konlutukse en 20 .O 4.20 19 .

Jzisen hankintakilpailun voitti Leena Jussila.

lnternetsivut 2019

Kerhosivuja on ylldpidetty osoitteessa www,schipperke.fi. Uudistetut nettisivut otettiin
kdyttoon 2018. Nettisivuvastaavana ovat toimineet Stina Hognabba sekd Malena
Kumpulainen seka Silja Akerfelt. Jalostustoimikuntaan liittyvdt asiat on pdivittdnyt Stina
Hognabba.

Vuonna 2019 pdivityksid on tehty seuraavasti:
- julkaistu tiedotteita ja poytdkirjoja
- julkaistu ajankohtaisia asioita seka tapahtumatiedotteita
- pdivitetty koe-, agility-, toko- ja ndyttelytuloksia, kiertopalkintosivua ja vuoden

schipperke -kilpailua- ylldpidetty kuvagalleriaa ja linkkisivua
- ylldpidetty kasvattaja- ja jalostusuroslistaa sekd pentueilmoituksia
- toimitettu kerhokaupan sivua
- toimitettu osa sivuista myos englanniksi
- julkaistu artikkeleita ja sivuja tapahtumista sekd harrastuksista

Yhdistyksen pentuvdlitystii on hoitanut Tuomarla Helena.

Rekiste16innit

Vuonna 2019 Kennelliitossa rekisteroitiin 30 schipperkepentuetta, joissa yhteensd 85
pentua. Tuontikoiria rekisteroitiin 10 kpl. Rotumme on selvasti sdilyttdnyt tasaisesti
suosionsa sekd mddriillisesti, ettd positiivisella ndkyvyydellddn monipuolisena
harrastuskoirana.



 
 
 
 
 
 

 

Vuolasvirta palkinnot 2019 

 
Anne Granström kennel Black Wizard’s 

 
 

 
Vuoden schipperke 2019 -kilpailu 

 
Tulokset julkaistaan 15.02.2020 jälkeen. 
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SUOMEN SGHIPPERKEKERHO RY 1.1..31.12.2019

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta
Tuotot

Tapahtumatuotot
Ndyttelytuotot
llmoitustuotot
Tuotot yhteensd

Kulut
Kilometrikorvaukset
Kokous- ja neuvottelukulut
Pankkikulut
Lehden kulut
Jdsenmaksukulut
ATK-kulut
Postituskulut
Tapahtumakulut
Ndyttelykulut
Muistamiset
Muut kulut
Varaston muutos
Kulut yhteensii

Tuotto-/kulujidmi

Varainhankinta
Jdsenmaksut
Tarvikemyynnin tuotot
Tarvikemyynnin ostot

Varainhankinta yhteensd
TuottoJkulujddmd

Satunnaiset eriit
Avustukset

Omatoiminen tuotto/kulujddmd

Tilikauden yli/al ijddmd

2 (5)

1.1.-31 .12.2019 1.1.-31j22018

15,00
1339,00

270,00
1624,04

-993,65
-227,16
-214,85

-4788,57
-1005,00

-130,80
-419,94

0,00
-1037,65

-64,50
-20,00

-284,84
-9186,96

-7562,96

7210,00
337,00

0,00
7547,00

-15,96

104,00

88,04

88,04

1096,50
1904,50
250,00

3251,00

-1891,76
-121,27
-249,50

4652,29
-1052,50

-431,20
-456,64
-393,45

-2471,06
-68,50

0,00
146,13

-11641,04

-8390,04

7795,00
500,00

-800,50
7494,50
-895,54

104,00

-791,54

-791,54



SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY 1.1.-31.12.2019 3 (5)

1.1.-31.12.2019 1.1-31.12.2018TASE 31.12.2019

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Myyntituotteet ja tavarat

Vai hto-omaisu us yhteensd

Lyhyta i kaiset saamiset
Siirtosaamiset

Saamiset yhteensd

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili

Rahat ja pankkisaamiset yhteensd

Vaihtuvat vastaavat yhteensd

Vastaavaa yhteensi

Vastattavaa

Oma piiSoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

Oma piiiioma yhteensii

Vieras pdioma

Lyhytaikainen
Siirtovelat

Vieras pddoma yhteensd

Vastattavaa yhteensd

964,15
964,15

277,50
277,50

3622,96
3622,96

4864,61

4964,61

4776,57
88,04

4864,61

0,00
0,00

4864,61

1248,99
1248,99

120,84
120,80

3406,78
3406,78

4776,57

4776,57

5568,11
-791,54
4776,57

0,00
0,00

4776,57



SUOMEN SCHIPPERKERIIO RY, TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2O2O

. Toimintavuosi 2OZOon yhdistyksen 41. toimintavuosi ja 11. toimintavuosi rotua

harrastavana yhdistYksend.

. Jiirjestetiiiin helmi - maaliskuussa siiiintdmiiiiriiinen vuosikokous.

. Jiirjest etdan"Vuoden schipperke"-kilpailut seka "Vuoden kasvattaid'' kilpailu

edellisten vuosien taPaan.

. Nettisivuja piiivitetiiiin siiiinndllisesti ja seurataan sivujen kiivijlmiiiiriii

. Seurataan jalostuksen tavoiteohjelman sisiiltdjii sekti rodun jalostukseen liittyviii

mahdollisuuksia j a uhkia

. Jalostustoimikunta seuraa vuosittain virallisten terveystutkimusten tuloksia sekii

luonnetesteihin osallistuneiden koirien tuloksia. Lisiiksi seurataan koetuloksia. /

. Edistetiiiin terveystietokannan kehittiimistii ja toteuttamista, mikiili se hyvZiksytiiiin

vuosikokouksessa.

. Selvitetiiiin mahdollisuutta saada tietoa Kennelliitolta ja Hannes Lohen

ge enitutkimusryhmiiltii rotukohtai sia yhteenvetoj a he idiin terveys - j a

kayffdytymiskyselyihin tulleista vastauksista.

. Valmistellaan koirien kAyffayffmiskyselyti kasvattajille ja koirien omistajille

terveystilanteen ja luonteen tilanteen piiivitt2imiseksi. (JTO toimenpide)

. Osallis irtaanulkomuototuomarikoulutusten ja arvostelutapahtumien jiirjestelyihin

rotuyhdistyksemme kanssa sekii pyrittitin jiirjestdmahnulkomuodon ja kiiyttiiytymisen

jalostustarkastus.

. pyritaAn j6rjestiimiiiin viihintiiiin yksi kasvattajatapaaminen/koulutustilaisuus
jalostukseen liittyen

. ylliipid etaanpentuviilityslistaa ja jalostusuroslistaa sek?i kehitetiiiin internetsivuja

jalostuksen ja kasvatuksen osalta



. Pyritiiiin julkaisemaan neljii numeroa Laivis-lehteti. Tuotetaan Laivis lehteen tietoa
jalostustoimikunnan tyostii sekii yhdistyksen internetsivuille. Tiedotusta
ajankohtaisista asioista kaikkiin numeroihin. Pohditaan jalostustoimikuntatiedottaa
infon julkaisemista lehden lisiiksi myds nettisivuille.

. Pyritiiiin jiirjestettimiiiin harastusleirejii tai teemapiiiviti (agilrty, paimennus jne.),

mik?ili halukkaita osallistujia loyfyy. Tutustutetaan jiiseniii eri koiraharrastuksiin.
Schipperkestti on moneksi, joten lajivalikoima on akalaajatemppukursseista
j?iljestykseen.

. Jfiestetiiiin vuoden 2020 erikoisniiyttely Kuralan Kartanotilalla, Yliineellii 13.6.2020.

' Jatketaan yhdistyksen omaa kerhokauppaa.

. Osallistutaan SKKY: n erikoisniiyttelyyn Kaivopuistossa yhteisissii merkeissfl,

aikaisempien vuo s ie n tapaan.

. Pyrimme tukemaan joukkueiden osallistumista erilaisiin rotujoukkue-kilpailuihin,
tarkoituksena tehdii rotuamme tunnetuks i erilai sis s a

harrastuspiireiss?i. Yhdistyksemme on Suomen Agilityliiton yhdistysj iisen, j oten

voimme lahettad jatkossa myos arvokisoihin, esim. SM- kilpailuihin ja Helsingin
kennelpiirin piirimestaruuskilpailuihin oman joukkueen edustarnaan rotua.

. Julkaistaan ajankohtaista tietoa harrastuksista yhdistyksen sivuilla. Kotimaiset
niiyttely- ja kilpailu sekii koetulokset loyb^/at Kennelliiton jalostustietojiirjestelmiistti

sivuilta ldyfiien linkkien takaa.

. Tehostetaanyhdistyksen tiedottamista, lisiitiiiin siihkdpostiosoitteet jiisenrekisteriin ja
luodaan siihkoinen jiisentiedote tiirkeistii tapahtumista ja jatkossa myds yhdistyksen
jiisenmaksulaskut pyritaiin liihettiimiiiin siihkopostilla mahdollisimman monille.

. PyritaAn jiirjest?imiiiin Match Show jatarvtttaessa muuta varainhankintaa.

Suomen Schipperkekerho ry hallitus


