TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Pienpystykorvat ry
Liite 1. Toimintasuunnitelma
Vuosi 2017 on Pienpystykorvat ry:n 26. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää Suomessa
puhdasrotuisten ja terveiden kleinspitz- ja Pomeranian koirien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi
tekemistä.
HARRASTUSTOIMINTA
Järjestetään agility-, toko- ja rallytokon mestaruuskilpailut. Mestaruudesta voidaan kilpailla jonkun
muun yhdistyksen järjestämän kilpailun yhteydessä, tällöin edellytyksenä tulee olla etusija
ilmoittautumisissa pienpystykorville. Yhdistys palkitsee parhaat koirat.
Yhdistys maksaa yhdistystä edustavien joukkueiden osallistumismaksut eri kilpailulajeissa (esim. agility,
rally-toko, TOKO) järjestettäviin Suomen mestaruuskilpailuihin ja piirimestaruuskilpailuihin. Joukkueen
jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
LUONNETESTI
Yhdistys järjestää vuonna 2017 luonnetestin.
ALUEELLINEN TOIMINTA
Yhdistys järjestää alueellista toimintaa jäsenistön aloitteesta tai toiveesta.
KOULUTUS
Yhdistys voi halutessaan kouluttaa jäsenistöä tarpeen mukaan. Pyritään järjestämään koulutusta
kasvattajille järjestämällä mm. kasvattajapäiviä ja koulutuksia yhdessä jalostustoimikunnan kanssa.
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT
Erikoisnäyttely molemmille roduille on 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 Valkeinen
VSP kennel Jenkkins
Pomeranian
ROP SKKY
VSP kennel Soulhill’s
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Yhdistys palkitsee erikoisnäyttelyn pomeranian- ja kleinspitz-rotujen näytteilleasettajat jäsenet pienellä
muistolahjalla.
Yhdistys valmistelee oman erikoisnäyttelyn järjestämistä vuodelle 2018.
KESÄPÄIVÄT
Yhdistys järjestää Pienpystykorvat ry:n kesäpäivät 2017.
EDUSTAMINEN
Mikäli SKKY kustantaa rotuyhdistyksien info-pisteen Messukeskuksen näyttelyyn Pienpystykorvat Ry
pyrkii siihen omalta osaltaan osallistumaan.
KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti internetkokouksin.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen
kutsumana. Yleiskokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle
koulutustilaisuus.
Hallitus pyrkii järjestämään toiminnansuunnittelu viikonlopun vuodelle 2017.
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. Molemmat vuosikirjat postitetaan Ulkomuototuomarit ry:lle. Vuosikirja
postitetaan veloituksetta kaikille niille henkilöille, jotka ovat maksaneet jäsenlehdessä julkaistun
kasvattajalokerikon kyseiseltä vuodelta.
Yhdistys ylläpitää kotisivuja, jossa on tietoa muun muassa roduista, yhdistyksestä, jäsenyydestä,
pentuvälityksestä. Vuosikokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset julkaistaan
kotisivuilla. Kotisivuilla julkaistaan SKKY:n erikoisnäyttelyn tulokset molemmista roduista.
Yhdistyksellä on myös facebook sivut, jossa julkaistaan ajankohtaisia tietoja yhdistyksen toiminnasta ja
johon jäsenet voivat jakaa rotuun liittyvää informaatiota. Hallitus ylläpitää facebook-ryhmää.
JALOSTUS
Molemmilla roduilla on oma jalostustoimikunta. Lisäksi toimikunnat voivat kutsua asiantuntijoita
tukemaan toimintaansa, esim. eläinlääketieteen tai genetiikan asiantuntijoita. Jalostustoimikunta tekee
oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.
JALOSTUSTARKASTUKSET
Yhdistyksen jalostustoimikunta järjestää vuoden kuluessa jalostustarkastuksia.
VARAINHANKINTA
Varoja toimintaan hankitaan jäsenmaksujen lisäksi muun muassa tarvikemyynnillä, mainosmyynnillä.
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TARVIKEMYYNTI
Tarvikemyynnin myyntiartikkeleina pidetään rotuihin liittyvää tavaraa ja julkaisuja.
YHTEISTYÖ
Pidetään yhteyttä ja tehdään yhteistyötä Suomen Kennelliiton, SKKY:n, Kennelpiirin, ulkomaisten
sisaryhdistysten ja kasvattajien kanssa.

