Pienpystykorvat ry.
TOIMINTASUUNNITELMA V. 2015
Vuosi 2015 on Pienpystykorvat ry:n 24 toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on
edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden kleinspitz- ja pomeranian
rotuisten koirien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.
KESÄPÄIVÄT
Pienpystykorvat ry järjestää kesäpäivät jäsenilleen touko - heinäkuussa.
Järjestelyistä vastaa kleinspitz-rodun harrastajat.
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT
Erikoisnäyttely molemmille roduille SKKY:n Erikoisnäyttelyn yhteydessä
Kaivopuistossa.
Erikoisnäyttelyssä jaettavat kiertopalkinnot:
Kleinspitz mu&ru
ROP, kennel Findelin,VSP kennel Tempore
-muut värit
ROP kennel Tirhan, VSP kennel Mustaojan
- valkoiset
ROP Soili ja Aino Valkeinen, VSP kennel Jenkkins
Pomeranian
ROP SKKY, VSP kennel Sun Powers
Järjestetään agility-, toko- ja rallytokon mestaruuskilpailut, jos riittävä määrä
koirakoita ilmoittautuu. Mestaruudesta kilpaillaan jonkun muun yhdistyksen
järjestämän kilpailun yhteydessä. Yhdistys palkitsee parhaat koirat pokaalein.
Yhdistys maksaa mestaruudesta kilpailevien koirien ilmoittautumismaksut
samoin agirodun ilmoittautumismaksut jäsenten omistamien koirien osalta.
Yhdistys lähettää hallituksen-, jalostustoimikunnan ja lehtitoimikunnan jäseniä
koulutuksiin. Alueellisia tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea jäsenistön
aktiivisuuden mukaan.
LUOVUTETAAN PALKINNOT ERIKOISNÄYTTELYSSÄ
Yhdistys palkitsee Erikoisnäyttelyissä menestyneet koirat pokaaleilla.
HAETAAN ROTUA HARRASTAVAKSI YHDISTYKSEKSI

EDUSTAMINEN
Mikäli SKKY kustantaa rotuyhdistyksien info-pisteen Messukeskuksen
näyttelyyn Pienpystykorvat Ry osallistuu siihen omalta osaltaan päävastuun
ollessa pomeranian rodun edustajilla vuonna 2015.
KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys marraskuussa Tampereella.
Kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle
koulutustilaisuus jalostustoimikunnan tarpeellisista katsomista aiheista.
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti internetkokouksin.
TIEDOTUS
Pienpystykorvat lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille
varsinaisille ja nuorisojäsenille sekä asiantuntijajäsenille. Lisäksi julkaistaan
molemmille roduille vuosikirjaa, jossa on mm. kaikki näyttelyarvostelut.
Vuosikirjaa voi tilata tarvikemyynnistä.
Vuosikirja postitetaan myös niille ulkomuototuomarille, jotka sen haluavat.
Yhdistys ylläpitää kotisivuja, joilla on tietoa roduista, yhdistyksestä,
jäsenyydestä, pentuvälityksestä ym.
Vuosikokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset julkaistaan
kotisivuilla. Kotisivuilla julkaistaan SKKY:n erikoisnäyttelyn tulokset molemmista
roduista.
JALOSTUS
Jalostustoimikunta on yhdistyksen tärkein toimikunta. Molemmilla roduilla on
oma toimikuntansa, jotka koostuvat kolmesta/neljästä (3-4) jäsenestä. Lisäksi
toimikunnat voivat kutsua asiantuntijoita tukemaan toimintaa, esim.
eläinlääketieteen tai genetiikan asiantuntijoita.
Jalostustoimikunta tekee oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
V. 2015 pääpaino on molempien rotujen jalostuksen tavoiteohjelman
julkaiseminen (JTO).
Jalostustoimikunnalla on oma palsta Pienpystykorvat lehdessä.
VARAINHANKINTA
Varoja toiminnan pyörittämiseen hankitaan jäsenmaksuilla, tarvikemyynnillä,
mainosmyynnillä ym. toiminnalla.
TARVIKEMYYNTI
Tarvikemyynnin myyntiartikkeleina pidetään rotuihin liittyvää tavaraa ja
julkaisuja. Lisäksi hankitaan uusia myyntiartikkeleita.

YHTEISTYÖ
Pidetään yhteyttä ja tehdään yhteistyötä SKL:n, SKKY:n , Kennelpiirin,
ulkomaisten sisaryhdistysten ja kasvattajien kanssa.
LUONNETESTIT
Yhdistys järjestää luonnetestin ja testivastaava on Jessi Landen.
ALUEELLINEN TOIMINTA
Yhdistys järjestää alueellista toimintaa päävastuun ollessa toiminnan aloitteen
tekijällä.

