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Puheenjohtajan palsta

Hyvää Joulun aikaa
kaikille lukijoille
V

iime vuosi hujahti niin nopeaa, että tapahtumien järjestäminen jäi vähälle, koska olin niin paljon reissussa.
Nyt alkuvuonna onkin sitten aikaa tehdä tapahtumia ja mietin, että uimalaan olisi hauska pitkästä aikaa mennä. Sekä
vihdoin järjestään joukkotutkimuksia. Mietimme hallituksen
kesken miten voisimme tukea jäseniämme terveystarkkimaksujen suhteen. Jos joku on halukas järjestämään omalla paikkakunnan eläinlääkäriasemalla joukkotutkimuksia, niin laita
viestiä. Rakkaiden lemmikkiemme terveyttä tärkeämpää asiaa
ei paljon olekkaan.

Seuraa facebookista tapahtumia
Ensi vuonna pidetään 10-vuotisjuhla Spitzshow, paikka vielä
avoin, ajasta voisin sanoa vain sen verran että lumettomaan
aikaan.
Jos olet innokas kirjoittelemaan blogia tai muuten on sana
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hallussa, ota ehdottomasti yhteyttä lehtitoimikuntaan; koko
ajan tarvitaan uusia juttuja lehteen ja kaikenlaiset koira-aiheiset
jutut ovat tervetulleita.
Talvi tekee tuloaan, muistetaan suojata koiramme kylmää
vastaan. Olen huomannut että kleinspitzit eivä viihdy edes
muutaman asteen pakkasessa ulkona saati isommissa pakkasissa. Tuntuu hullulle kun turkki on muhkea ja paksu, mutta
koira on lähellä maata ja jalat jäätyvät helposti.
Myös uuden vuoden raketit kannattaa muistaa, mikäli koira
pelkää paukkuja, valitettavasti niitä aletaan paukutella jo heti
joulun jälkeen kun myyntipaikat avataan. Ulkomailla on usein
tapana pienimmässäkin juhlassa paukutella ihan synttäreillä
ja häissä ym. monelle se on ulkomaan näyttelyreissuissa ongelma. Onneksi omat koirani reissaavat niin paljon etteivät
ole moksiskaan.Ensi vuonna tavataan koiramaisissa jutuissa.
Hyvää Joulua ja parempaa Uutta Vuotta kaikille.

Uusia valioita

Ukontuulen Rosvo-Ritari
Suomen muotovalio 1.9.2018 Kihniö.
Kuva: Jaana Eriksson
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Vuoden koira 2018 -kilpailu

V

uoden koira 2018 -kilpailun pisteet
tulee toimittaa valmiiksi laskettuna
sähköpostitse osoitteeseen sapy.
hallitus@gmail.com viimeistään 31.1.2019.
Laitahan sähköpostiin myös linkin koirasi
jalostustietojärjestelmästä.

Säännöt
Kilpailun järjestää Suomen Saksanpystykorvayhdistys SAPY ry.
Kilpailuun saavat osallistua kaikki SKLFKK:ssa rekisteröidyt Keeshond, Grosspitz,
Mittelspitz, Kleinspitz ja Pomeranian-rotujen
edustajat, joiden omistajat ovat jäsenenä
yhdistyksessä.
Mikäli kyseessä on yhteisomistuskoira,
riittää, että yksi omistajista on yhdistyksen
jäsen. Myös suomalaisessa omistuksessa
oleva Suomessa rekisteröity tuontikoira
voi osallistua kilpailuun. Jäseyys tulee olla
voimassa tulosvuonna, jotta voi osallistua
kilpailuun.
Tulosvuosi katkeaa vuoden lopussa. Palkinnot jaetaan aina vuosi kerrallaan, erik-
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seen ilmoitettuna ajankohtana. Palkinnot
tulee noutaa palkintojenjakotilaisuudesta
tai noutaa itse kyseisen vuoden loppuun
mennessä. Emme postita palkintoja, emmekä säilytä niitä pidempään.

Vuoden näyttelykoira
-kilpailu
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt kyseiseltä vuodelta.
Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta
huomioidaan. Näistä 2 voi olla ulkomailla
saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pisteet vain, mikäli
arvostelusta toimitetaan kopio.
Nartut ja urokset kilpailevat yhdessä. Koira voi osallistua pisteillään kaikkiin niihin
kilpailuluokkiin, joihin on vuoden aikana
käymiensä näyttelyiden osalta oikeutettu
(pentu, juniori, näyttelykoira, veteraani).
Vuoden viimeisen näyttelyn jälkeen kukin
ilmoittaa yhdistykselle pisteet ja seuraavat
tiedot: päivämäärä, näyttely ja sijoitus.
Vuoden näyttelykoira-, näyttelyveteraani-,

näyttelypentu- ja näyttelyjuniori-kilpailuissa
palkitaan lisäksi VSP, eli parhaiten menestynyt, voittajasta vastakkaista sukupuolta
edustava koira.

Palkinnot
Vuoden näyttelykoira, näyttelypentu,
näyttelyjuniori ja näyttelyveteraani
– Sija 1: palkinto
– VSP: palkinto
Vuoden kasvattaja
– Sija 1: palkinto
– Sijat 2-3
Vuoden TOKO-koira
– Sija 1: palkinto
– Vuoden TOKO-tulokas: palkinto
Vuoden Rallytoko-koira
– Sija 1: palkinto
Vuoden Agilitykoira
– Sija 1: palkinto

Näkyvästi liikkeellä

Koirakin tarvitsee heijastimia
K
oiranomistajan on huolehdittava sekä
omasta että koiransa näkyvyydestä
pimeällä. Heijastinten käyttö lisää
koiran, ulkoiluttajan ja muiden tielläliikkujien turvallisuutta ja mukavuutta.
Muiden tielläliikkujien huomioiminen on
erityisen tärkeää pimeän aikaan. Koirakon
ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden kannalta heijastimen käyttö on välttämätöntä.
Ilman heijastinta ja heijastimen kanssa
ulkoilevan henkilön havaitsemisessa voi
olla jopa kymmenien metrien ero. Usein
ilman heijastinta liikkuva ulkoilija havaitaan
vasta kohdalla.
Koiralle on saatavilla monenlaisia heijastavia tai valon sisältäviä tuotteita. Heijastavat pannat, pantaan kiinnitettävät valot,
heijastin- ja huomioliivit sekä heijastavat
talutushihnat ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja
näkyvyyden parantamiseksi. Myös valkoinen
koira tarvitsee heijastimia.
Heijastintuotteiden käyttö voi estää myös
esimerkiksi metsästyskoiran vakavan louk-
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kaantumisen, jos koira syöksyy saaliin perässä tielle. Lisäksi heijastintuotteet auttavat
metsästäjiä erottamaan koiran saaliseläimestä vaativissa olosuhteissa.
Jos koiralle on jo hankittu heijastavia
tuotteita, kannattaa niiden kunto tarkistaa
säännöllisesti. Heijastimen näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa heijastimen tyyppi,
ikä ja kuluneisuus. Heijastin tulee sijoittaa
mahdollisimman näkyvään paikkaan, ihmisellä oikealle puolelle ja noin puolen metrin korkeudelle maasta. Lisäksi kannattaa
tarkistaa, etteivät esimerkiksi koiran karvat
estä koiran varusteisiin sijoitetun heijastimen
tai valon näkyvyyttä.
Heijastimen lisäksi kannattaa varmistaa,
että koiran muut varusteet ovat ehjät ja
sopivan kokoiset. Pimeällä koira voi yllättäen
säikähtää ja yrittää sännätä karkuun. Tällöin
koiran asianmukaiset varusteet ja koiranomistajan valpas toiminta voivat pelastaa
vaaratilanteelta.

6 vinkkiä sujuvaan
ulkoiluun koiran kanssa:

• Muista, että lain mukaan koira on
pidettävä taajama-alueella aina kytkettynä.
• Huolehdi koiran, taluttimen ja itsesi
näkymisestä asianmukaisin heijastimin.
• Kulkiessasi tien pientareella käytä
vasenta reunaa.
• Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kulje mahdollisimman reunassa
ja pidä koira lähelläsi.
• Muista varovaisuus myös pysäköityjen
autojen läheisyydessä.
• Huomioi aina muut kulkijat, älä päästä
koiraa tervehtimään vapaasti kaikkia
vastaantulijoita.

Joulun muistilista

• Jouluruoat on tarkoitettu ihmisille.
Koiran ja kissan tulee saada normaalia ravintoa joulunakin. Lemmikki voi
sairastua tai saada vatsavaivoja liian
rasvaisesta, suolaisesta tai mausteisesta ruoasta. Ripuloiva kissa tai koira ei
paranna joulumieltä.

Monet ihmisten
jouluherkut ovat
koiralle vaarallisia
M
austeiset ja suolaiset
jouluruuat ja kinkun
luut eivät kuulu koiran
ruokakuppiin. Suklaa, ksylitoli
ja joulukukat voivat aiheuttaa
koiralle jopa hengenvaarallisen
myrkytyksen. Näiden lisäksi
viinirypäleet ja rusinat voivat
aiheuttaa äkillistä munuaisten
vajaatoimintaa koirilla. Jouluna
tulee huomioida myös myrkylliset joulukukat ja lahjojen paketointi koiralle turvallisesti.
Suklaa sisältää metyyliksantiineja, joille koirat ovat erityisen
herkkiä. Metyyliksantiinit, kuten
teobromiini ja kofeiini voivat
aiheuttaa koiralle lievimmillään
ripulia, oksentelua, väsymystä, lisääntynyttä janoa ja virtsaamista.
Mitä tummempaa suklaa on, sitä
enemmän siinä on metyyliksantiineja ja sitä
vaarallisempaa se on koiralle. Teobromiinin
myrkyllinen annos koiralle on 100–250 mg/
kg. Tämä tarkoittaa, että myrkyllinen annos
esimerkiksi taloussuklaata on yksi levy 10
kg:n painoista koiraa kohden ja maitosuklaata yksi levy yhtä elopainokiloa kohden.
Suklaamyrkytys voi pahimmillaan johtaa
kuolemaan. Vakavampia oireita ovat hyperaktiivisuus, kohonnut sydämen syke ja
vapina. Oireet ilmestyvät noin 4–24 tuntia
suklaansyönnin jälkeen. Oireiden ilmetessä
on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Ksylitoli laskee
verensokeria
Koirat ovat erityisen herkkiä myös ksylitolille. Se aiheuttaa koirilla voimakkaan
insuliinivasteen, joka johtaa verensokerin
voimakkaaseen ja nopeaan laskuun. Jo
pari ksylitolipurukumityynyä voi aiheuttaa
vakavat oireet noin kymmenkiloisella koiralla. Hoitamattomana verensokerin lasku
voi johtaa nopeasti kuolemaan.
Ksylitolimyrkytyksen oireita ovat oksentelu, väsymys, heikkous, vapina, ripuli ja
kouristelu. Myrkytystapauksissa kannattaa
ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Jos koira on
tajuissaan, voi sille antaa ensihoitona sokeria tai hunajaa suuhun. Jos koira ei pysty
nielemään, voi sen ikeniin hieroa sokerivettä
tai hunajaa.
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• Pidä suklaakonvehdit poissa koirien
ulottuvilta. Suklaa sisältää teomromiinia, joka on koiralle myrkyllistä. Mitä
tummempaa suklaata, sen vaarallisempaa se on koiralle. Lue: suklaamyrkytyksen oireet, koiran oksennuttaminen

Perinteisistä
joulukukista
myrkyllisiä ovat
muun muassa
joulutähti ja
amaryllis.

• Piparkakkutaikina ja piparit sisältävät
soodaa, joka voi aiheuttaa koiralle kaasun kerääntymistä vatsaan ja pahoja
ilmavaivoja.
• Pennut rakastavat heiluvia kuusenkoristeita, innokkaimmat kissat saattavat
kiivetäkin joulupuuhun. Varmista, että
kuusi pysyy pystyssä. Raskas, takorautainen kuusenjalka, tai kuusen
kiinnittäminen kattoon, ovat hyväksi havaittuja keinoja. Jos kotona on
pentukoira, kannattaa kuusen koristelu
aloittaa korkeudelta, jonne koira ei
ylety: kuusenpallot naruineen eivät
sovellu puruleluiksi! Imuroi myös
kuusenalunen riittävän usein, jotta
koira ei syö neulasia. Koiran ruoansulatus ei pysty sulattamaan neulasia
ja pahimmassa tapauksessa ne voivat
aiheuttaa suolitukoksen.
• Joulutähti on hyvin myrkyllinen. Älä
jätä sitä koiran ulottuville.

Kinkku ja monet muut
jouluiset naposteltavat eivät
sovi koiralle
Joulukinkku tai sen luut eivät ole koiralle
sopivaa syötävää. Luiden syöminen voi aiheuttaa luu-ummetuksen tai luun pala voi
jäädä kiinni ruokatorveen. Joulukinkun
luista lähtee helposti palasia, sillä keskenkasvuisten sikojen luiden kasvulinjat eivät
ole sulkeutuneet ja kypsennetty luu murtuu
helposti.
On hyvä muistaa, että myös sipuli, viinirypäleet, rusinat ja pähkinät voivat aiheuttaa koirille hengenvaarallisen myrkytyksen.
Esimerkiksi viinirypäleitä ei tarvitse syödä
montaa, kun ne voivat jo aiheuttaa äkillistä
munuaisten vajaatoimintaa koiralle. Noin
yksi viinirypäle yhtä elopainokiloa kohden
on jo koiralle vaarallinen määrä. Kannattaa
myös muistaa, että lähes kaikki pähkinät aiheuttavat koirille lievemmillään vatsaärsytystä, pahimmillaan
myrkytysoireita. Hyvänä yleisperiaatteena kannattaakin pitää, että
mitään pähkinöitä ei anneta koiralle.



• Joululahjojen paperit ja narut kannattaa kerätä visusti talteen. Pahimmillaan
nielty lahjanaru voi rikkoa suoliston
seinämän tai aiheuttaa tukoksen.
• Koska varsinkin koirat ovat tapaeläimiä, pidä kiinni rutiineista ja anna lemmikille ruoka normaaliin aikaan ja käy
koiran kanssa normaaleilla lenkeillä
totuttuina aikoina.
• Jos kotiin on tulossa paljon vieraita,
varmista, että lemmikillä on rauhallinen paikka, johon se voi turvallisin
mielin vetäytyä lepäämään.

Myös jouluinen pulla- tai leipätaikina ja
piparkakut on syytä pitää koiran ulottumattomissa. Taikina kohoaa koiran vatsassa ja
voi aiheuttaa voimakasta turvotusta ja kipua. Käymisen sivutuotteena syntyy myös
etanolialkoholia ja pienikin määrä alkoholia
voi aiheuttaa koiralla vakavan myrkytyksen.
Oireileva koira hoipertelee, voi yrittää oksentaa ja on vaisu. Oireiden ilmettyä kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Huomioi myrkylliset
joulukukat ja turvallisuus
lahjojen paketoinnissa
Perinteisistä joulukukista myrkyllisiä ovat
joulutähti, jouluruusu, amaryllis, hyasintti
ja tulppaani. Ardisia, joulukaktus ja tulilatva
ovat myrkyttömiä. Jos koira oireilee voimakkaasti tai sillä on selkeitä yleisoireita, pitää
ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
Monissa myrkytyksissä koiralle voi ensihoitona antaa lääkehiiltä. Sitä annetaan
gramma elopainokiloa kohti. Lääkehiiltä on
hyvä olla aina kodin lääkekaapissa.
Huomioi koiralle lahjaa paketoidessasi,
että syötynä lahjanarut, teipit ja muovipussit
ovat sille erityisen haitallisia. Koiran lahja
kannattaakin paketoida esimerkiksi keittiöpaperirullaan tai pahvilaatikkoon, jonka auki
repiminen on sille mukavaa virikettä.
Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot on
hyvä varmistaa ennen joulunpyhiä.
Lähde: Kennelliitto
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Koirien omia herkkuja
Puten keksiniksi

Juustoraksut

2,5 dl kaurahiutaleita
75 g margariinia
pieni muru lihaliemikuutiota		
4 dl kuumaa, keitettyä vettä
2 dl hyla-maitojauhetta
2 dl perunajauhoja
1 vatkattu muna
7,5 dl grahamjauhoja

2,5 dl kaurahiutaleita
50 g margariinia
pieni muru lihaliemikuutiota
4 dl kuumaa, keitettyä vettä
1,5 dl hyla-maitojauhetta
250 g juustoraastetta
2,5 dl perunajauhoja
1 vatkattu muna
2,5 dl vehnänalkioita
7,5 dl grahamjauhoja

Tee lihaliemi ja sekoita kaurahiutaleet
ja margariini nesteeseen. Anna seoksen
jäähtyä ja sekoita joukkoon maitojauhe ja
vatkattu muna. Sekoita perunajauhot tilkkaan vettä ja lisää ne taikinaan. Lopuksi
lisää pikkuhiljaa grahamjauhot hyvin sekoittaen ja vaivaa taikina jäykäksi. Kauli taikina
levyksi ja leikkaa piparimuoteilla paloiksi.
Paista 175°C n. 50 min. Keksit kovettuvat
jäähtyessään.

Laita vehnänalkiot likoamaan kylmään
veteen. Tee lihaliemi ja sekoita kaurahiutaleet ja margariini nesteeseen. Anna seoksen
jäähtyä ja sekoita joukkoon juustoraaste,
maitojauhe ja vatkattu muna. Sekoita perunajauhot tilkkaan vettä ja lisää ne taikinaan.
Lopuksi lisää pikkuhiljaa liotetut vehnänalkiot ja grahamjauhot hyvin sekoittaen ja
vaivaa taikina jäykäksi. Kauli taikina levyksi
ja leikkaa piparimuoteilla paloiksi. Paista
170 °C n. 60 min. Katkaise uunista virta ja
jätä keksit jälkilämpöön 1,5 tunniksi. Keksit
kovettuvat jäähtyessään.

Ohjeet ovat peräisin H. & M. Vehkaojan kirjasta ”Koiran keittokirja, terveellisen ruokinnan
ABC” ja seuraava Donna Twitchell Robertsin kirjasta ”Koiran keittokirja”:

Uuden vuoden ilotulitus
voi olla koiralle pelottava
Uuden vuoden ilotulitusrakettien
voimakas pauke ja välähdykset
voivat olla pelottavia koiralle.
Vaikka koira ei ilotulituksesta välittäisikään, se kannattaa ulkoiluttaa uudenvuodenaattona ennen
ilotulituksen alkamista, jotta ulos
ei tarvitse mennä pahimman paukkeen aikana.
Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello 18–02. Kaikkien kannalta on tärkeää, että näitä aikoja
noudatetaan. Useat kunnat ovat
keskittäneet ilotulituksen tapahtuvaksi tietyillä alueilla. Kun koiran
ulkoiluttaa jo ennen ilotulituksen
alkamista, se pystyy lepäämään
sisällä pahimman räiskeen ajan.
Pelkäävän koiran oloa voi yrittää
rauhoittaa pitämällä verhot kiinni
ja valot päällä. Äänien vaimentamiseksi on hyvä antaa radion tai
television olla auki. Kun koira kuulee sisällä muita ääniä, ilotulitteiden pauke voi kuulostaa vaimeammalta. Koiran huomion voi yrittää
suunnata muualle myös yhteisellä,
kiinnostavalla tekemisellä.
Jos koira hermostuu rakettien
äänistä, sitä ei kannata säälitellä
eikä siihen silloin pidä kiinnittää
erityistä huomiota. Koiran kannattaa antaa vaikka piiloutua sille
mieluisaan paikkaan. Omalla korostetun rauhallisella käyttäytymisellä voi viestiä myös koiralle, ettei
ilotulitteista pidä hätääntyä.
Voimakkaan pelkoreaktion ilmetessä eläinlääkäriltä voi kysyä
neuvoa mahdollisen lääkityksen
saamiseksi koiralle. Jos koira pelon vallassa pääsee riistäytymään
karkuun omistajaltaan, voi karannutta koiraa tiedustella kunnan
löytöeläinhoitolasta.
Lähde: Kennelliitto
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Jalokiviä ja ruusuja

Joulu on jo ovella…
L
oppuvuosi on aina yhtä juhlaa; lokakuun lopussa juhlittiin Aavan synttärit
(mun vauva on jo kolme!) ja nyt ollaan saatu jo avata muutama joulukalenterin
luukku ja nauttia niiden sisällöstä. Synttärit
juhlittiin ihan vaan perhepiirissä hyvän ruoan
ja muutaman lahjan merkeissä :) Vuositarkastuksessakin jouduttiin käydä ottamassa
yksi rokotus ja toteamassa kaiken olevan
kunnossa, terve tyttö :)
Lunta ei ole vielä nähty juuri ollenkaan,
vaikka kovasti on sitä odotettu. Aina vaan
ollut harmaata ja synkkää, ei ole ollut kovin
kiva lenkkeilläkään. Vaikka on ollut todella
synkät ilmat, niin heijastimia on näkynyt
kovin huonosti taas ihmisillä ja varsinkin
pimeitä pyöräilijöitä on paljon. Aava on
kovasti yrittänyt huomautella monille pyöräilijöille, että laittakaa ne valot päälle, mutta
ei ne vaan ymmärrä, ei vaikka kuinka kovaa
haukkuisi ja rähisisi :D Aava pitää mielellään
heijastinliivejä, näkeepähän kaikki varmasti

Kirjoittaja on reilu kolmekymppinen
jääräpäisen, mutta niin suloisen mittelin omistaja. Päivätöissä vääntää
ilmoituksia, taittaa sanomalehtiä ja
aikakauslehtiä, vapaa-ajan viettää
koiransa kanssa. Tämän lehden ulkoasu on myös hänen käsialaansa.

missä hän kulkee :D
Kaikenmaailman äly- ja aktivointilelut on
Aavan mielestä aika tyhmiä ja osa ihan liian
helppoja, niin ollaan aina välillä harjoiteltu
jotain uutta temppua, jotta saadaan kulutettua energiaa (jota on toisinaan AIVAN
liikaa...). Jokin aika sitten keskityttiin etsintään, kun Aava tykkää käyttää nenäänsä
ja on innoissaan onnistumisista. Yllättävän
helposti Aava taas tajusi ”leikin” juonen.
Aloitettiin pumpulipuikon etsimisellä, siihen
kun saa hyvin hierottua hajut ja pikkuhiljaa
ollaan siirrytty muihinkin tavaroihin. Toisinaan Aava ei vaan malta jatkaa etsintää,
jos ei heti löydä ja tulee kysymään neuvoa.
Lähtee kyllä takas etsimään etsi-käskyllä ja
hyvin on aina löytänyt. Nykyään etsitään jo
palloa ja joitain muitakin leluja :) Jossain vaiheessa ajattelin valjastaa Aavan viralliseksi
avainten etsijäksi, kun vanhemman tyttären
avaimet on AINA kateissa, puhelimen lisäksi.
Tässä tulee samalla kohta kuluneeksi vuosi siitä, kun aloitin tämän
lehden taittamisen. Äkkiä
on aika mennyt ja mukavaa
on ollut. Mukavia hetkiä
vuoden viimeisen lehden
parissa ja ensi vuonna jatketaan taas!

Iloista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
kaikille!

Aavan mielestä
joulukalenteri on
herrrrrkullinen.

Aavan synttäreitä juhlittiin
lokakuun viimeisenä päivänä
herkkuruoan ja lahjojen
merkeissä.

Aineistopäivämäärät
SAPY ry julkaisee sähköistä
jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa.
Julkaisemme lehdessä maksutta mm.
• Ulkomaan näyttelytulokset
• Valioilmoitukset
• Muut harrastustulokset
• Kennel-ilmoitukset
• Juttuja
• Kuvia
Materiaalin voit lähettää osoitteeseen
sapy.jasenlehti@gmail.com

Lehden ilmestymisaikataulu
sekä aineistopäivät 2019:
• Lehti 1/19 - Maaliskuu
Aineisto 21.2.2019 mennessä, LEHTI ILMESTYY 11.3.2019
• Lehti 2/19 - Kesäkuu
Aineisto 22.5.2019 mennessä LEHTI ILMESTYY 5.6.2019
• Lehti 3/19 - Syyskuu
Aineisto 21.8.2019 mennessä LEHTI ILMESTYY 4.9.2019
• Lehti 4/19 - Joulukuu
Aineisto 27.11.2019 mennessä LEHTI ILMESTYY 8.12.2019

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com
Hallituksen jäsenet

Muut jäsenet

Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Eija Tuominen
sapy.puheenjohtaja@gmail.com

Marika Koivisto, sihteeri
Anna-Kaisa Jyrkkänen
Sonja Nyman
Jaana Kuisma
Arto Niemi
Marja Niemi, varajäsen
sapy.hallitus@gmail.com

Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Marika Ahtaanluoma, vara

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri,
varapuheenjohtaja
Tarja Nieminen
sapy.jasensihteeri@gmail.com

Kotisivujen päivitys
Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com
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Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Marja Niemi
sapy.jasenlehti@gmail.com

