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TOIMINTAKERTOMUS VUOSI  2015 
 
 
 
 

 
 

Toiminta 
Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri 
saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen 
harrastajat yhteen, sekä järjestää tapaamisia, toimintaa ja koulutusta 
kiinnostuneille 

 
Hallitus  

Hallitus valittiin 4.10.2014 (toimikausi 2 vuotta 2015-2016).  
  

puheenjohtaja Eija Tuominen,  
varapuheenjohtaja Tarja Nieminen,  
hallituksen varsinainen jäsen, rahastonhoitaja & jäsensihteeri Tarja Nieminen, 
hallituksen varsinainen jäsen, sihteeri Jaana Kuisma 
hallituksen varsinainen jäsen Marika Koivisto,  
hallituksen varsinainen jäsen Jenita Tuominen  
hallituksen varsinainen jäsen Anna-Kaisa Jyrkkänen ja  
hallituksen varsinainen jäsen Sonja Nyman sekä 
varajäsen Helena Mäkelä 

 toiminnantarkastaja Kirsi Voutilainen 
 varatoiminnantarkastaja Raija Tuulensuu 

 
Lehtitoimikunta 2015-2016 
Kirsi Voutilainen, päätoimittaja 

 Tarja Nieminen 
 Helena Mäkelä 

Anu Väinölä 
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Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.4.2015 ja syyskokous 
12.9.2015.  
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden (2015) lopussa yhdistyksessä oli 156 jäsentä, saman verran kuin 
vuonna 2014 
 

Talous 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on 
rahoitettu jäsenmaksuilla, sekä Match Show:lla. 

 
Näkyvyys 

Yhdistyksellä on omat kotisivut http://saksanpystykorvaharrastajat.com ja 
Facebook sivut https://www.facebook.com/sapyry  
 
 

TOIMINTA 

 
 
Julkaisutoiminta 

Yhdistys on julkaissut sähköistä lehteä jäsenilleen 4 kertaa vuodessa.  
Yhdistyksellä on nettisivut, jonne jäsenet voi laittaa omien kotisivujensa linkit 
ja ilmoittaa pentulistalle suunnitteilla olevat pentueet, sekä syntyneet pentueet. 
Yhdistys julkaisee kotisivuillaan myös jalostusuroslistaa, jonne kaikki jäsenet 
saavat laittaa uroksistaan kuvat sekä tiedot nähtäville. 
 
Jäsenet voivat laittaa valiot – listalle kuvan omasta valionarvon 
saavuttaneesta koirastaan, sekä ilmoittaa kuvan kera ajankohtaista palstalle 
muista koiriensa menestyksistä. 
 

 
Kalenteri 2016 

Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy ry Jäsenten lähettämistä kuvista 
koottiin kalenteri vuodelle 2016, joka lähetettiin jäsenille linkkinä, josta sen 
pystyi lataamaan tietokoneen taustakuvaksi tai kalenteriksi ja tulostamaan 
ilmaiseksi.  

http://saksanpystykorvaharrastajat.com/
https://www.facebook.com/sapyry
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Kuvakilpailu, kalenteri 2016 

Kilpailu oli kaikille avoin, ja kilpailuaika oli,  ma 2.11. - su 15.11.2015, osanotto 
oli runsasta. 
 
Kilpailuun pystyi osallistumaan useammalla kuvalla, mutta jokainen osallistuja 
huomioitiin arvonnassa vain kerran. Kuvat voivat olla uusia tai vanhoja, mutta 
niiden tulee olla sinun itsesi kuvaamia, tai sinulla tulee olla lupa kuvaajalta 
osallistua niillä tähän kilpailuun. 3 osallistujaa palkittiin, tuotepaketilla. 
 
Myös SAPYn hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt ovat oikeutettuja 
osallistumaan kuvakilpailuun, mutta heitä ei huomioida tuotepalkintojen 
arvonnassa. 
 

Vuoden Koira kilpailut 
Yhdistys järjesti Vuoden koira 2014 kilpailun, jossa palkittiin palkinnoin ja 
kunniakirjoin parhaat Vuoden näyttelykoira, - pentu, - juniori, - veteraani,   
- jalostuskoira ja – kasvattaja, sekä Vuoden Toko Rally-Toko ja Agility koira. 

 
Koulutukset ja tapahtumat 

Järjestettiin; 
17.02.2015 Lahden Univetissä joukkotarkastus, polvet & silmät. 
28.11.2015 Koiramaiset pikkujoulut Tammelassa 

 
Match Show 

Yhdistys järjesti Match Show:n 18.4.2015 Parolan keskuskentällä Parolassa 
 

Arvosteluluokat olivat ; 
- Pienet pennut ja Isot pennut  
- Pienet koirat ja Isot koirat 
- Veteraanit  
- Lapsi & koira ja Junior Handler  
- Parikilpailu  
 
Tuomarit; 
Raija Lassinniemi, Kennel Tutuvaara 
Jaana-Maarit Perkkala, Kennel Kultajyvän 
Kirsi Voutilainen, Kennel Nenipsin 
Sonja Nyman, Kennel Ninelta's 
 
Lapsille oli tarjolla;  
Ongintaa ja kasvomaalauksia, sekä paikalla oli Buffet 
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Spitz Show 

Yhdistys järjesti Spitz Show:n 18.4.2015 Parolan keskuskentällä Parolassa 
Tuomarina oli  Päivi Rintala-Määttä, kennel Pretty Touch Spitz 
 
Kaikki Sapy:n rodut ja värit kilpailivat samassa,  Keeshond, Grosspitz, 
Mittelspitz, Kleinspitz ja Pomeranian 
 
Arvosteltiin myös parikilpailu, kasvattaja luokka ja  jälkeläisluokka  

 
 
Syystapahtuma 

SAPY järjesti  syyspäivät 12-13.9.2015 
Ahorannan Leirikeskuksessa, Hattulassa 
 
Ohjelmassa oli Rally-Toko alkeita, vetäjänä Jaana-Maarit Perkkala. 
Ohjelmassa oli myös tehtävärata, ja koirien aktivointipelien esittelyä ja 
pelailua. Nuotiolla grillausta ja yleistä turinointia, Yhdistys tarjoaa 
grillimakkaran jokaiselle ja juoman.  
 
Tapahtumassa oli yöpymismahdollisuus, ja saunomista sekä  
Ahorannassa oli  myös 2 soutuvenettä jolla pääsi myös soutelemaan.  
 

Koirauimala 
SAPY järjesti jäsenilleen 14.3.2015 koirauintia. Paikalla oli koirille oma uittaja. 
Paikka Hyvinkään koirauimala 

 

Jäsentuotteet 

Jäsentuotteita myynnissä;  
Heijastin, joka on Sapy:n logon muotoinen logo kuvana, kiinnitys palloketjulla. 
Jääkaappimagneetti, Sapy:n logolla, 
Autotarra joka on Sapyn logon muotoinen.  
Pipoja, joissa heijastava kuva 
Reppuja ja kasseja, joissa brodeerattuna logo.  
 

Facebook 

Facebookiin hallituksella, sekä lehtitoimikunnalla on suljetut ryhmät 
mielipiteiden vaihtamista varten. Ryhmät on todettu todella hyviksi, ja 
mielipiteitä, keskusteluja ja suunnitelmia onkin käyty ryhmissä paljon.  


