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Puheenjohtajan pulinoita

 Kesäiset terveiset Hattulasta

 Leirit ja Spitz show on vietetty ja keskikesän juhlaa vietetty. Kiitos kaikille osallistujille, toivottavasti parin vuoden päästä saadaan enemmän väkeä paikalle kuin nyt,   
 mutta näilläkin varsin hyvin tuli kaikki palkinnot jaettua. Näyttelykausi alkaa olla kuumimillaan ja seuraava isompi tapahtuma onkin Mittelspitzien erikoisnäyttely 9.7,  
 siellä nähdään.

 Kesäisin kaikilla on puuhaa riittämiin, tapahtumia ajattelimme seuraavaksi järjestää syksyllä, kun kaikki ovat kotiutuneet lomareissuiltaan. Kaikista ilmoitamme SAPY:n  
 facebook sivuilla,siellä kannattaa kesän aikana piipahdella.

 Varokaa käärmeitä ja pitäkää punkkisuojat kunnossa.

 Oikein hyvää kesää kaikille toivottaen Eija
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Uusia muotovaliotitteleitä

 TINROSE’S HOLLYWOOD HOPE
 29.4.2017  Kingiseppi, Venäjä
   ROP, serti RYP 3 Venäjän muotovalio

 30.4.2017 Rakvere, Viro
   ROP, Serti Viron muotovalio
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Toimintasuunnitelma 1.1.-31.12.2017

 Suomen Saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n tarkoituksena on tehdä saksanpystykorvia sekä eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,   
 ja järjestää tapaamisia, toimintaa ja koulutusta kiinnostuneille.

 * Yhdistys julkaisee nettilehteä neljä kertaa vuodessa.
 
 * Järjestetään kesä/syyspäivät
 
 * Järjestetään joukkotarkastus (silmät ja polvet)
 
 * Jäsenet voivat laittaa Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n kotisivuille linkkinsä omille nettisivuilleen sekä pentuetiedot julkaistavaksi pentuelistalla.
 
 * Jäsenet voivat laittaa Suomen Saksanpystykorvaharrastajat Sapy Ry:n jäsenlehteen koiransa ulkomaan näyttelyiden tulokset, valioilmoitukset, ja jouluterveh-   
 dyksensä kuvineen, ilmaiseksi.
 
 * Järjestetään paras näyttelykoira-, paras agilitykoira- sekä paras tokokoira -kilpailut, joissa kolme parasta palkitaan, sekä tulokset julkaistaan jäsenlehdessä sekä   
 Sapy:n kotisivuilla.
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TULO- JA MENOARVIO 2017

 Tulot 2017   
 
 Jäsenmaksut   2000.00
 Tuotemyynti   150.00
 muut mahdolliset tulot 390.00
 Korkotulo   10.00
     2550.00
   
   
   
 Menot 2017   
 
 Vuoden koira palkinnot+muut mahdolliset pokaalit ja ruusukkeet  900.00
 Postituskulut         250.00
 Kotisivut         300.00
 Kopiointikulut         100.00
 Kouluttajien kulut        350.00
 Tilavuokrat         150.00
 Matkakulut         250.00
 Muut mahdolliset menot       250.00
           2550.00
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spitz show 13.5.2017 tammela
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  Pennut           Kasvattaja
 BIS4, ROP, mittelspitz, Hula-Hulan Charlie Parker, omistaja Heli Isotalo  ROP, Damirazin

 Juniorit          Jälkeläisluokka
 BIS 3, ROP, mittelspitz, Pauli, omistaja Linda Leppämäki    Lecibsin Isabel, omistaja Anu Väinölä
 VSP, mittelspitz, Nonita Enkelin Unelma, omistaja Tarja Nieminen   jälkeläiset; Tinrose´s Christian, Holywood Hope ja Handsome Hugo

 Aikuiset
 BIS 1, ROP, Pomeranian, Dacabe Give Me That Rose, omistaja Sonja Nyman Paras Pari  
 VSP, mittelspitz Damirazin Firaabeli, omistaja Eija Tuominen   Aarre Eloranta ja Näpsä ja Pörri

 Veteraanit          Paras Puku
 BIS2, ROP, mittelspitz, Damirazin Hallayön Hengetär    Heli Isotalo ja Rasa  
V SP, mittelspitz, Damirazin Huisin Hieno
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KESÄ JA KÄRPÄSET

 Helsingin poliisilaitoksen sivuilta kopioitu

 Itsestään selvää lienee, ettei myöskään lasta saa jättää kuumaan autoon. Poliisi pelastaa joka vuosi ihmisiä ja eläimiä tukalan kuumista paikoista. Jos huomaat, että lapsi  
 tai eläin on jätetty kuumaan autoon, eikä ilmastointi vaikuttaisi olevan päällä (huom! Useissa autoissa ilmastointi toimii vain mikäli auto on käynnissä), tee seuraavasti:

 1) Jos auton omistaja on lähettyvillä, huomauta hänelle asiasta. Mikäli auto olisi parkkeerattu esim. kaupan eteen, pyydä infopisteen henkilökuntaa ystävällisesti kuulut- 
 tamaan asiasta kaupassa. Kannattaa kysellä myös ihmisiltä lähettyviltä tietävätkö he missä auton omistaja tai avainten haltija on.

 2) Jos auton avaimen haltijaa ei löydy, ota yhteys hätäkeskukseen soittamalla 112. Ota rekisterinumero ylös ja kirjaa muistiin myös päivämäärä ja kellonaika.

 3) Hätätapauksessa olet myös itse oikeutettu pelastamaan eläimen tai ihmisen kuumasta autosta. Lähestyvän lämpöhalvauksen merkkejä sekä ihmisillä että eläimillä   
 ovat yleensä sekavuus ja tajunnan tason lasku. Jos ihminen tai eläin ei reagoi tai vaikuttaa paniikkiselta, eikä auton ilmastointi vaikuttaisi toimivan ja lämpö autossa
 nousisi uhkaavasti, olet rikoslain 4 luvun 5 § mukaan oikeutettu rikkomaan auton ikkunan ja pelastamaan kuumassa autossa värjöttelijän. Tällainen pakkotila on
 kuitenkin se viimeinen keino. Ota ensin yhteyttä hätäkeskukseen - he neuvovat mitä tehdä. Mikäli myös hätäkeskus neuvoisi päätymään tällaiseen ääritilanteeseen, riko  
 se ikkuna joka on mahdollisimman kaukana lapsesta tai eläimestä.
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10 vinkkiä kesän viettoon koiran kanssa

 Kymmenen vinkkiä koiranomistajille kesänviettoon yhdessä koiran kanssa. Vinkeillä niin koira kuin koiranomistajakin pääsevät nauttimaan kesästä ja mukavasta
 yhdessäolosta huomioiden myös kanssalomailijat.

 1. Pidä koira kytkettynä. Lain mukaan koira tulee pitää kytkettynä tai sen on oltava välittömästi kytkettävissä 1.3.–19.8. välisenä aikana Erityisesti keväällä ja alkukesästä
 koirat voivat häiritä lintujen pesimistä. 

 2. Huolehdi, että koiralla on aina saatavilla raikasta vettä. Vaihda vesi riittävän usein. Juoma-astia kannattaa pestä myös säännöllisesti harjalla, jotta astia ei muutu li-  
 maiseksi ja siten bakteerien kasvualustaksi.

 3. Huomioi muut ulkoilijat ja muista kerätä koiran jätökset ja laita käytetyt koirankakkapussit joko niille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai roskiin.
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 4. Suunnittele automatkat etukäteen lemmikkien ehdoilla. Vältä matkantekoa kuumaan päiväsaikaan. Pidä matkaa tehdessä useita taukoja. Huolehdi, että koira saa mat- 
 kan aikana riittävästi vettä. Muista myös, että koiraa ei saa jättää kuumaan autoon hetkeksikään.

 5. Huolehdi, että koiralla on aina mahdollisuus päästä varjoon – niin omakotitalon pihassa kuin tilanteissa, joissa koira jätetään hihnassa odottamaan.
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 6. Varaa koiralle ensiapulaukkuun sekä sidetarpeita että haavojen desinfiointiainetta. Kyypakkauksesta on hyötyä ampiaisten pistojen varalta. Kyytablettien antamista   
 kyynpuremaan ei suositella. Selvitä koirallesi sopivat annosteluohjeet eläinlääkäriltäsi tai apteekista.

 7. Älä päästä koiraa uimaan tai juomaan vesistöissä, jotka voivat olla sinilevän saastuttamia.

 8. Tarkista ulkoilun jälkeen koiran turkki ja tassut hyönteisten puremien sekä punkkien varalta. Poista punkki punkkipihdeillä ja desinfioi alue.

 9. Selvitä ja listaa kesäaikaan niin koti- kuin mökkikunnassa tai lomamatkan reitin varrella palvelevat eläinlääkärit. Kunnallisten eläinlääkärien lisäksi kannattaa 
 selvittää myös yksityisten eläinlääkäriasemien yhteystiedot.

 10. Vaikka Suomen kesä onkin valoisaa aikaa, niin hämärtyvässä illassa koiran havaitseminen etäältä voi olla vaikeaa. Esimerkiksi heijastinvaljaat voivat ollakin hyvä
 idea karkurin bongaamisen helpottamiseksi.
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TURUN MATCH SHOW:N 27.5.2017 BIS KOIRAT
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Ilmoitusluontoista

Aineistopäivämäärät

SAPY ry julkaisee sähköistä jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.  
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.

- Ulkomaan näyttelytulokset  - Valioilmoitukset      - Muut harrastustulokset  
- Kennel-ilmoitukset  - Juttuja       - Kuvia

Lehden arvioitu ilmestymisaikataulu sekä aineistontoimituspäivät:

Lehti 3/17- Syyskuu, viikko 36  
Ainesto 31.8. mennessä

Lehti 4/17 - Joulukuu, viikko 50  
Aineisto 7.12. mennessä

Materiaalin voit lähettää osoitteeseen sapy.jasenlehti@gmail.com. 

Terveisin: Lehtitoimikunta


