TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Pienpystykorvat ry

Vuosi 2020 on yhdistyksen 29. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää Suomessa
puhdasrotuisten ja terveiden kleinspitz- ja pomeranian-rotuisten koirien kasvatusta,
jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallitus kutsuu yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen koolle sääntöjen määräämällä
tavalla. Yleiskokouksen yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle
koulutustilaisuus ja muuta rotuihin liittyvää ohjelmaa, esimerkiksi jalostus- tai
terveystarkastuksia.
HALLITUS
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti internet-kokouksin. Hallitus
vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.
TOIMIKUNNAT
Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata
rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia.
Toimikunta kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta,
käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista. Jalostustoimikunta toimii puolueettomasti,
objektiivisesti ja rodun parhaaksi. Se kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman
laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.
Lehti- ja julkaisutoimikunta
Pienpystykorvat-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille varsinaisille ja
nuorisojäsenille.
Molemmille roduille julkaistaan vuosikirjaa, jossa on koottu vuoden näyttelyarvostelut sekä
tulokset, sekä terveys- ja harrastuskilpailuiden tulokset.
Yhdistys ylläpitää kotisivuja (www.pienpystykorvat.fi), joissa on ajankohtaista tietoa
yhdistyksestä ja tapahtumista. Kotisivuilla on rotutietoutta ja oleellista tietoa rodusta
kiinnostuneille, ohjeita pennuista haaveileville, terveystietoja sekä harrastuksiin liittyvää
tietoutta.
Yhdistyksellä on julkiset Instagram-tili sekä Facebook-sivu “Pienpystykorvat ry”, joissa
julkaistaan tiedotteita yhdistyksen toiminnasta sekä ajankohtaista rotutietoutta. Yhdistyksen
jäsenille on Facebookissa ryhmä “Pienpystykorvat Ry / Jäsenpalsta”. Ryhmä on tarkoitettu
jäsenten väliseen keskusteluun ja tiedon jakamiseen.
Harrastustoimikunta
Harrastustoimikunta järjestää agility-, TOKO- ja rallytokon mestaruuskilpailut. Yhdistys
palkitsee parhaat koirat. Yhdistys maksaa yhdistystä edustavien joukkueiden
osallistumismaksut eri kilpailulajeissa järjestettäviin Suomen mestaruus- ja
piirimestaruuskipailuihin. Joukkueen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Tarvikemyynnin toimikunta
Tarvikemyynti vastaa osaltaan yhdistyksen varainhankinnasta myymällä mm. yhdistyksen ja
rotuprofiilein merkattuja tuotteita sekä vuosikirjoja ja vanhoja lehtiä.
Alueellinen toiminta
Paikallistapahtumia pyritään järjestämään eri puolilla Suomea jäsenten aloitteesta.
Paikallistapahtumia koordinoi tapahtumakoordinaattori.
Pentuvälitys
Yhdistyksen kotisivujen yhteydessä olevasta pentuvälityksestä vastaa pentuvälittäjä, jonka
tavoittaa osoitteella pv.pienpystykorvat@gmail.com.
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT
Pääerikoisnäyttely
Muokattu 05/20: Pienpystykorvat ry:n omaa pääerikoisnäyttelyä ei järjestetä vuonna 2020
koronaviruspandemian vuoksi.
SKKY:n erikoisnäyttely
Rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry järjestää erikoisnäyttelyn 06.09.2020 Helsingin
Kaivopuistossa.
Luonnetesti
Yhdistys pyrkii järjestämään luonnetestin vuonna 2020. Testissä ovat etusijalla
pienpystykorvat.
Koulutus
Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenistölle koulutuksia muun muassa terveydestä ja
jalostuksesta. Osa koulutuksista on suunnattu enemmän kasvattajille, mutta ovat kuitenkin
avoimia kaikille jäsenille.
VARAINHANKINTA
Varoja toimintaan hankitaan jäsenmaksujen lisäksi muun muassa tarvike- ja
mainosmyynnillä.

