
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUOSI  2014 
 
 
 
 

 
 

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 2013-2014). Hallitus järjestäytyi 
seuraavasti; 

  
puheenjohtaja Kirsi Voutilainen,  
varapuheenjohtaja Jyri-Pekka Puolakangas,  
hallituksen varsinainen jäsen, rahastonhoitaja & jäsensihteeri Tarja Nieminen, 
hallituksen varsinainen jäsen, sihteeri Marika Koivisto 
hallituksen varsinainen jäsen Paula Matikainen,  
hallituksen varsinainen jäsen Anitta Mäkinen  
hallituksen varsinainen jäsen Anna-Kaisa Jyrkkänen ja  
hallituksen varsinainen jäsen Sonja Nyman sekä 
varajäseniksi Jaakko Nurmi ja Stina Hakala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Uusi Hallitus valittiin 4.10.2014 (toimikausi 2 vuotta 2015-2017).  

  
Puheenjohtajaksi valittiin Eija Tuominen 

 Varapuheenjohtajaksi Tarja  Nieminen 
 
 Hallituksen jäseniksi 
 Sonja Nyman 
 Anna-Kaisa Jyrkkänen 
 Marika Koivisto 
 Tarja Nieminen 
 Jaana Kuisma 
 Jenita Tuominen 
 
 Varajäseneksi Helena Mäkelä 
 Toiminnantarkastaja Kirsi Voutilainen 

Varatoiminnantarkastaja Raija Tuulensuu 
 
 
Lehtitoimikunta 2015-2017  
Kirsi Voutilainen 

 Tarja Nieminen 
 Helena Mäkelä 

 
 
Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

 
Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.5.2014 ja syyskokous 
4.10.2014. Hallitus kokoontui vuonna 2014 aikana kerran 28.6.2014 ja piti 
yhteyttä säännöllisesti Facebook ryhmässä 
 
Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden (2014) lopussa yhdistyksessä oli 156 jäsentä. 16 kpl enemmän 
kuin vuoden 2013 lopussa. 
 

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 
 

 
Koulutukset 

2.3.2014 Näyttelykoulutus järjestettiin yhteistyössä Kennel Damirazin kanssa  
- Pöytäharjoituksia 
- Yksityiskohtaisia neuvoja miten juuri sinun koirasi esitetään. 
- Koiran laittaminen näyttelyyn. 
- Kehäharjoittelua 
 

12.4.2014 Järjestettiin Dobo-tutustumistunnin I-HAH-hallilla  
Kouluttajana Dobo-koulutusohjaaja ja spitz-harrastaja Mari Mäkelä.  

 

28.6.2014 järjestettiin TOKO-koulutusta, vetäjänä TOKO ylituomari Riikka 
Pulliainen, Kuuman kartano ja maatilamajoitus, kesäpäivien yhteydessä  
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://saksanpystykorvaharrastajat.com/
https://www.facebook.com/sapyry


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Kalenteri 2014 

Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy ry Jäsenten lähettämistä kuvista 
koottiin kalenteri vuodelle 2014, joka lähetettiin jäsenille linkkinä, josta sen 
pystyi lataamaan tietokoneen taustakuvaksi tai kalenteriksi ja tulostamaan 
ilmaiseksi.  

 
Kuvakilpailu, kalenteri 2015 
  

Kilpailukategoriat: 
- "Saksanpystykorva ja luonto" 
- "Touhukas saksanpystykorva" 
 
Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailuaika ma 6.10. - su 2.11.2014 

 
Kilpailuun sai useammalla kuvalla, molempiin kategorioihin, mutta jokainen 
osallistuja huomioitiin arvonnassa vain kerran. Kuvat tarvitsi olla ”sinun itsesi” 
kuvaamia, tai sinulla tulee olla lupa kuvaajalta osallistua niillä tähän 
kilpailuun.  
 
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 pokaalein ja 
kunniakirjoin parhaat Vuoden näyttelykoira, - pentu, - juniori, - veteraani,   
- jalostuskoira ja – kasvattaja, sekä Vuoden Toko Rally-Toko ja Agility koira. 

 
Match Show 

Yhdistys järjesti Match Show:n 17.5.2014 Maikin Lemmikkikellarin 
parkkipaikalla, Lahdessa 

 
 Arvostelu luokat olivat;  pennut, pienet, isot ja veteraanit. Järjestettiin myös  

Lapsi & Koira – kilpailu sekä Junior Handler –kilpailu.  
 
Tuomareina toimivat; Jyri-Pekka Puolakangas, Kennel Omenavarkaan, Stina 
Hakala, Kennel Darrenhoff , Sonja Nyman, Kennel Ninelta's ja Kirsi 
Voutilainen, kennel Nenipsin. Muut toimihenkilöt; Anna-Kaisa Jyrkkänen, Tarja 
Nieminen, Heli Isotalo ja Marika Koivisto 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kesäpäivät 

SAPY järjesti  kesäpäivät 28.-29.6.2014 
 
Kuuman kartano ja maatilamajoitus, Latovainio 
Ohjelmassa oli TOKO-koulutusta, vetäjänä TOKO ylituomari Riikka Pulliainen  
Alkuun järjestettiin yhteinen puolituntinen, jossa käytiin läpi erilaisia motivointi- 
ja palkkausmenetelmiä. Tämän jälkeen oli yksilökoulutusta, 20 min /koirakko  
 
Koirahieroja Ria Muurinen, Lemmikkipalvelu Anturan oli paikalla tekemässä 
koirille lihaskartoituksen / hierontaa. 

 
Koirauimala 

SAPY järjesti jäsenilleen 5.4.2014 ja  4.10.2014 koirauintia, sekä 
mahdollisuuden myös Suolahuone, hoitoon. Paikalla oli koirille oma uittaja. 
Paikka Hyvinkään koirauimala 

 

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.  

https://www.facebook.com/trimmausjakhanturan

