Sapyn Sanomat

2/2021

Sisältö 2/2021
Puheenjohtajan palsta.....................................3
Meille ei tule enää uutta koiraa!
Eihän… Osa II.................................................... 4
Hunsvottila 16.5.2021......................................6
Sapyn retki uimalaan 24.4.2021.................... 8
Ilmestymisaikataulu ja yhteystiedot........... 10

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n jäsenille

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
KEVÄTKOKOUKSEEN
Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry:n sääntömääräinen yleiskokous pidetään 20.6.2021
Hunsvonttilan kurssitilassa osoitteessa Kontinmaantie 29, 37420 Vesilahti.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan paikallaolijat, ja valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Tilinpäätöksen, tulo- ja meno laskelman, ja tilitarkastajien lausunnon käsitteleminen
5. Käsitellään muut mahdolliset asiat
- Muut esille tulevat asiat
6. Kokouksen päättäminen.
Ystävällisin terveisin
Sapy hallitus
Kannen kuvassa otos Sapyn retkeltä Hunsvottilaan.
Kuva: Tarja Nieminen
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Kutsu esillä FB sivuilla 14.5.2021 lukien
Ulkoasu: Satu Rosenblad
satu.rose@gmail.com • 2021

Puheenjohtajan palsta

Hyvää
alkukesää
kaikille
jäsenille

N

yt meillä alkaa olla jo
toiveita,että koiratapahtumat
alkavat taas rullaamaan.
Ollaan tässä jo pitkään niitä
kaivattukin.
SAPY:kin on voinut järjestää retken
uimalaan ja Hunsvottilaan koirien
kuningaskuntaan. Näistä tapahtumista
voit lukea tarkemmin tämän lehden
sivuilta.
Seuraavaksi järjestetään
Hunsvonttila 20.06, samalla myös
pitkästä aikaa on meillä myös
yleiskokous. Tervetuloa joukolla
mukaan.
Jos tapahtumia pystyy järjestämään
jatkossakin, on meillä heti seuraavaksi
suunnitelmissa SPITZshow, mutta
seuraamme tilannetta, ja ilmoitamme
asiasta facebookissa heti kun on
mahdollista siitä tehdä päätös.
Jos jäsenistöllä on toivomuksia
tapahtumien suhteen, niin ideoita vaan
meillepäin.
Hyvää kesää kaikille.


Terveisin Eija
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Meille ei tule enää
uutta koiraa! Eihän…
E
Osa II

limme keväällä 2020 uutta
ihmeellistä Koronavaihetta
Suomessa ja maailmalla.
Kukaan ei tiennyt, kuinka tarttuvaa
Korona on. Keskustelimme
kasvattajan kanssa, miten
kävisimme pentua katsomassa,
mutta vaihtoehdot tuntuivat
huonoilta. Päätimme yhdessä, että
näemme pennun, kun hän tuo sen
meille, kun sen aika on. Valokuvia
saimme paljon ja tietoa, kuinka se
pärjäilee. Pentu alkoi pikkuhiljaa
tuntua omalta, sillä saimme myös
päättää Kennelnimen, Damirazin
Tähtien Tuoma.
Vihdoin koitti päivä (15.4.2020) ja
kasvattaja toi perheenjäsenemme
uuteen kotiinsa. Äkkiä unohdin kaikki
aikaisemmat puheeni siitä, että meille ei
enää tule uutta koiraa ja jos tulee niin ei
ainakaan narttua. Siinä hän nyt sitten oli.
Meidän kaunis Lyyli (Damirazin Tähtien
Tuoma), aivan ihana narttupentu. Voin
taivas kuinka suloinen hän onkaan.
Eihän tuota ihanuutta voi kuin rakastaa,
olivat ensimmäiset ajatukseni, kun hänet
näin…
Siinä se iltapäivä kului ihmetellessä
uutta karvapalloa. Tytär tuli illalla
käymään omien mitteleidensä kanssa.
Taku (kennelnimeltään Pauli), joka
vasten tahtoaan joutui ottamaan Vikin
kuoleman jälkeen lauman johtajan
paikan, pohti selvästi asiaa! Taas uusi
pentu. Lyylin isä Touho (Damirazin
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Lumen Luoma) oli aivan innoissaan
uudesta lauman jäsenestä. Millään ei
malttanut olla poissa pennun luota,
vaikka toinen meni eteiseen nukkumaan,
vaan muutaman minuutin väliajoin oli
käytävä oven raosta katsomassa, että
kaikki on kunnossa. Siinä oli selvästi
näkyvissä isän suurta rakkautta.
Nyt kun meillä on uusi ihana pentu,
niin onhan se toitotettava somen
ihmeellisessä maailmassa kaikille.
Kuulin tyttäreltä Facebook Mittepitz
Finland sivusta, jossa on vain tuon
rotuisia koiria. Sinnehän sitä oli
laitettava prinsessasta kuva. Aikomus
ei ollut sen ihmeemmin kuvia julkaista,
mutta kuinka ollakaan, niin mopo lähti
heti käsistä ja joka päivä aloin julkaista
uuden kuvan tekstin kera. Yllätyin,
kuinka ihmiset tuolla sivustolla elivät

mukana Lyylin elämän alkutaipaleella.
Eikä aikaakaan, kun tuli kysymys,
että miksei Lyylillä ole omia Facebook
sivuja? Siinä sitten mietin, että voiko
koiralle perustaa omat sivut? Nopean
tutkailun jälkeen havaitsin, että toden
totta se on mahdollista. Siispä perustin
Facebookkiin ryhmän nimeltä Lyyli.
Sinne päivitin kaikki kuvat ja jutut, jotka
oli jo Mittelpitz Finland sivulla julkaistu.
Lyyli kasvoi kovaa vauhtia ja
tykkäykset Lyyli ja Mittelpitz Finland
sivustoilla kasvoi pikkuhiljaa. Kuvia
tekstien kera oli jo aika liuta tullut
julkaistua, mutta ei tämä somettaminen
vielä sittenkään riittänyt. Lyyli vieraili
laumansa kanssa Ylöjärven Doggies
& Kitties lemmikkihotellilla avoimien
ovien päivänä ja he heiltä tuli kysymys,
että mikä on Lyylin instagram tilin nimi?
Haluaisivat linkittää sinne vierailusta
kuvia. Siis mitä? Lyylin Instagram tili?
Siinä sitä sitten olin uuden asian edessä.
Itselläkään kun ei moista tiliä ollut.
Hetken asiaa tutkittuani, sain kuin
saikin tilin luotua. Vieläpä tuli keksittyä
sivustolle osuva nimi lyyli_the_prinsessa.
Siitä se sitten oli. Uusi sivusto, johon taas

lisäsin kaikki aikaisemmin Facebookissa
julkaistut kuvat.
Elämä alkoi taas olla raiteillaan. Meillä
on taas koira ja arkirutiinit. Eipä siis ollut
vapaa-ajan ongelmia. Lyylin kanssa aika
kului, kuin siivellä. Kuvia tuli otettua
paljon kaikista mahdollisista tilanteista.
Tulevia somepäivityksiä oli pohdittava ja
suunnitella jatkuvalla syötöllä.
Koitti myös päivä, jolloin Lyyli
pääsi ekaan oikeaan koiranäyttelyyn.
Mätsäreissä oli tuota jo harjoiteltu,
mutta nyt oltiin totuuden äärellä.
Ryhmässä kun kaikki on samaa rotua.
Onneksi meillä on tuo tytär, joka nuo
näyttelyt on hoitanut. Hän kun on
varsinainen koirakuiskaaja. Lyylikin
on ihan kuin toinen koira hänen
ohjauksessaan. Hienostihan tuo näyttely
meni kaiken kaikkiaan. Lyylistä tuli
26.9.2020 Rop-pentu. Siihen ne näyttelyt
sitten jäivätkin, kun koronan takia
kokoontumisia rajoitettiin ja näyttelyt
peruutettiin.
Mutta ei ne koira-asiat meillä tähän
Lyyliin päättyneet, vaikka niin olin
ajatellut. Niin se elämä yllättää.
Jatkuu seuraavassa numerossa…
Tämän ja edellisen tarinan kirjoittaja:
Jouni Leppämäki
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Hunsvottila
16.5.2021
S

apy järjesti koiratapaa-misen Koirien Kuningas-kunnassa
eli Hunsvot-tilassa, Vesilahdella.
Hännänheilutusta ja haistelua riitti yllin kyllin, kun
paikalla oli Mitteleitä ja Kleinejä yhteensä 15 kappaletta ja
kaikki tuli super hienosti juttuun keskenään.
Seuraava tapaaminen Hunsvottilassa on 20.6.2021, silloin
on ohjelmassa Doboa kouluttajana Jaana-Maarit Perkkala ja
yleiskokous.
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SAPYn
retki
uimalaan
24.4.2021

K

oirauimala sijaitsee
Hyvinkäällä, ja siellä
on iso allas (6 x 16m)
ja altaan vesi on +23.
Koirilla oli uimaliivit, sekä
uittaja koko ajan mukana,
ensikertalaisetkin oppivat
hyvin ja turvallisesti uimaan.
Paikalla oli 11 koiraa;
mitteleitä, kleinejä sekä yksi
pinseri.
Oli todella kiva touhuta
koirien kanssa pitkästä
aikaa, pyrimme järjestämään
taas syksyllä uimalavuorot,
toivottavasti olemme
selvinneet pandemiasta.
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Lehden ilmestymisaikataulu
sekä aineistopäivät 2021:
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
• Lehti 1/21 - Maaliskuu
Aineisto 21.2. mennessä, LEHTI ILMESTYY 3/2020
• Lehti 2/21 - Kesäkuu
Aineisto 22.5. mennessä LEHTI ILMESTYY 6/2020
• Lehti 3/21 - Syyskuu
Aineisto 21.8. mennessä LEHTI ILMESTYY 9/2020
• Lehti 4/21 - Joulukuu
Aineisto 27.11. mennessä LEHTI ILMESTYY 12/2020

Suomen saksanpystykorvaharrastajat SAPY ry
www.saksanpystykorvaharrastajat.com

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja
Eija Tuominen
sapy.puheenjohtaja@gmail.com
Marja-Liisa Riikonen, sihteeri
Jaana Kuisma
Anna-Kaisa Jyrkkänen
Maarit Valaskari
Satu Rosenblad
Marika Koivisto, varajäsen
sapy.hallitus@gmail.com
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Rahastonhoitaja, jäsensihteeri,
varapuheenjohtaja
Tarja Nieminen
sapy.jasensihteeri@gmail.com

Toimihenkilöt
Toiminnantarkastajat
Jenita Tuominen
Severi Rantanen, vara

Kotisivujen päivitys
Anna-Kaisa Jyrkkänen
sapy.webmaster@gmail.com

Lehtitoimikunta
Tarja Nieminen
Satu Rosenblad
Marja-Liisa Riikonen
Jouni Leppämäki
sapy.jasenlehti@gmail.com

