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TOIMINTAKERTOMUS VUOSI  2012 
 
 

 
 

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 2.10.2010 (toimikausi 2 vuotta). Hallitus järjestäytyi 
seuraavasti; 

  
puheenjohtaja Eija Tuominen,  
varapuheenjohtaja Jyri-Pekka Puolakangas,  
rahastonhoitaja & jäsensihteeri sekä sihteeri Tarja Nieminen, 
hallituksen varsinainen jäsen Kirsi Jankkila 
hallituksen varsinainen jäsen Paula Matikainen,  
hallituksen varsinainen jäsen Anitta Mäkinen  
hallituksen varsinainen jäsen Mari Marttila ja  
hallituksen varsinainen jäsen Tom Uusitalo sekä 
varajäseniksi Jaakko Nurmi ja Susanna Uusitalo 
 
vastuualueet 

      
Eija Tuominen  kaikki mahdollinen toiminta 
Puolakangas Jyri-Pekka  match / spitz show, varapuheenjohtaja 
Tarja Nieminen  foorumin ylläpitäjä, lehtitoimikunnassa,  

rahastonhoitaja, jäsensihteeri, sekä 
sihteeri   

Kirsi Jankkila jäsenlehden päätoimittaja ja yhdistyksen 
nettisivujen webmaster 

Paula Matikainen   leirivastaava  
 
Anitta Mäkinen   buffet vastaava 
Mari Marttila     toko ja agility vastaava 
Tom Uusitalo      match / spitz show 

  
 
 



 
] 
 

 
 

Toiminnan tarkastajat,   
Marika Koivisto ja Jaana-Maarit Perkkala  
varalla Heli Isotalo ja Eila Aurelius.  
 
Lehtitoimikunta 2012  
Kirsi Jankkila, päätoimittaja 
Tarja Nieminen 
Juulia Savolainen ja  
Mirke Nousiainen 
 

 
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 
 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2012 ja syyskokous 
17.11.2012. Hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa 13.3.2012 ja 
17.11.2012. 
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden (2012) lopussa yhdistyksessä oli 206 jäsentä. 12 kpl enemmän 
kuin vuonna 2011. 
 

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

TOIMINTA 
 
 
Koulutukset 

Yhdistyksen jäsenille järjestettiin koulutus / kurssi ”Tee itse, näyttelyhihna, 
avainkaulanauha, yms.” 
 

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. 

 
Jalostusneuvonta 

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen jalostusneuvontaa. 
 
 

 



 
] 
 

 
 

Kalenteri 2012 
Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy ry järjesti valokuvakilpailun 
teemalla "Vuodenajat" vuoden 2011 lopulla. 
Kuvakisaan osallistuneista kuvista koottiin kalenteri vuodelle 2012, joka 
lähetettiin jäsenille linkkinä, josta sen pystyi lataamaan ja tulostamaan.  
 

Vuoden Koira kilpailut 
Yhdistys järjesti Vuoden koira 2011 kilpailun, jossa palkittiin pokaalein ja 
kunniakirjoin parhaat Vuoden näyttelykoira, - pentu, - juniori, - veteraani,   
- jalostuskoira ja – kasvattaja, sekä Vuoden Toko ja Agility koira. 

 
Match Show 
 Yhdistys järjesti Match Show:n 22.4.2012, Parolan koululla, Parolassa. 
 Arvostelu luokat olivat;  pennut, pienet ja isot. Järjestettiin myös  

Lapsi & Koira – kilpailu sekä Junior Handler –kilpailu. Tuomareina toimivat; 
Jaana-Maarit Perkkala, Jyri-Pekka Puolakangas, Tom Uusitalo ja Sirja Simola. 
Muut toimihenkilöt; Eija Tuominen, Tarja Nieminen, Kirsi Jankkila, Mikko 
Perkkala, Henna Simola, Maiju Simola, Jenita Tuominen ja Kosti Solonen. 

 
Spitz Show 
 Yhdistys järjesti Spitz Show:n 22.4.2012, Parolan koululla, Parolassa. 

Saksanpystykorville; Keeshond, Grosspitz, Mittelspitz, Kleinspitz ja 
Pomeranian. Pennuilla ja aikuisilla oli omat kilpailut. 
Erikseen palkittiin vielä kaikista roduista yhteisesti ”paras ilme” 
Tuomarina toimi Päivi Paajanen, kennel Baby-Dollś  
Muut toimihenkilöt; Eija Tuominen, Tarja Nieminen, Kirsi Jankkila, Mikko 
Perkkala, Henna Simola, Maiju Simola, Jenita Tuominen ja Kosti Solonen. 

 
Kesäpäivät 

Kesäpäivät jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistuja määrän vuoksi. 
 

Syyspäivät / Pikkujoulut 
Sapy järjesti myös syyspäivät / pikkujoulut 17-18.11.2012 Lammilla Pöystilän 
täyshoitolassa. Ohjelmassa oli koulutusta”tee oma hihna tai lelu koirallesi” ja 
kisoja, sekä saunomista ja illanvietto.  
 

Jäsentuotteet 

Jäsentuotteita myynnissä;  

Heijastin, joka on Sapy:n logon muotoinen ja logo kuvana, kiinnitys 
palloketjulla. Jääkaappimagneetti, Sapy:n logolla ja autotarra joka on Sapyn 
logon muotoinen. 

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.  
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