SDY ry:n hallituksen kokouskuulumiset 17.1.2021

1. Yhdistyksen toimikuntien kokoonpanot 2021
Toimikuntien kokoonpanot on päivitetty yhdistyksen verkkosivuille
http://www.sdy.fi/yhdistys/organisaatio/

2. Toimintasuunnitelmat 2021 täsmennystä
- Alaosastoille järjestetään etätapaaminen yhdessä hallituksen
kanssa.
- Pyritään järjestämään 2 kpl ZTP-testiä 2021. Toinen kesäkuussa ja
toinen lokakuussa.
- Open Show toteutetaan su 23.5.2021 erikoisnäyttelyviikonloppuna
jalostustoimikunnan ja näyttelytoimikunnan yhteistyönä. Tuomari
on kotimainen.
3. Hallituksen kokousten tiivistelmät
Päivitetään yhdistyksen verkkosivuille
http://www.sdy.fi/hallitus-tiedottaa/ ja FB-sivulle.

4. Kevätkokous 2021
Yhdistyksen kevätkokous on la 10.4.2021. Tarkemmat tiedot myöhemmin.

5. Vuoden kasvattaja säännöt on päivitetty
YLEISET SÄÄNNÖT
● Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäseninä olevat kasvattajat, jotka ovat
kasvattaneet vähintään kolme pentuetta
● Osallistuminen vapaaehtoista, kasvattajan tulee itse ilmoittautua kilpailuun ts.
ilmoittaa omat tuloksensa jalostus@sdy.fi
● Kasvattajan yhteenlasketut pisteet jaetaan osallistuneiden kasvattien lukumäärällä
(voidaan jakaa toisellakin tavalla)
Kilpailuvuotta koskevat säännöt:
● Kilpailuun osallistuvat yhdistyksen jäseninä olevat kasvattajat, joilla on ollut kilpailu
vuotta edeltävien kolmen vuoden (3v.) aikana vähintään yksi (1) pentue ja jotka
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ovat kasvattaneet viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana vähintään kolme (3)
pentuetta , esim. VUODEN KASVATTAJA 2020; vähintään yksi pentue ajalla
2017-2019 ja vähintään kolme pentuetta ajalla 2010-2020.
Tulokset lasketaan kalenterivuodelta 2020 ja palkitaan seuraavan vuoden
kevätkokouksessa (kevät 2021)
Mukaan lasketaan kilpailuvuonna saavutetut tulokset
Tuloksissa ei huomioida ulkomaisia tuloksia, paitsi jos kasvatti on ulkomaisessa
omistuksessa ja asuu pysyvästi ulkomailla; kasvattajan tulee tällöin ilmoittaa
jalostustoimikunnalle ko. kasvatin tulokset sähköpostitse luotettavasti
dokumentoituina: jalostus@sdy.fi
Suomeen rekisteröidyn koiran tai suomalaisen omistaman koiran ulkomailla tehtyjä
tuloksia ei huomioida lukuun ottamatta IDC IGP mestaruuskisojen / IDC näyttelyn
tuloksia. Näiden kisojen tulos /näyttelyn sijoitus on kasvattajalle 10 pistettä/koira.
vWD- sekä geenitestitulokset kilpailuvuodelta tulee toimittaa jalostustoimikunnalle
jalostus@sdy.fi
Pisteytystaulukkoa käytetään suuntaa antavana ja pisteytyksellä saavutetut tulokset
ovat ohjeellisia. Jalostustoimikunnalla on lopullinen päätösvalta ja se päättää oman
harkintansa perusteella kilpailun voittajan kilpailuun ilmoittautuneista
kasvattajista.
Paremmuus ratkaistaan osa-aluekohtaisesti pisteiden mukaan seuraavassa
järjestyksessä
1. terveys
2. luonne
3. käyttökoe/ muu koe
4. ulkomuoto
Kasvattajia pyydetään toimittamaan yllä mainitut tulokset 15.2.2021 mennessä

PISTEET KERTYVÄT SEURAAVASTI:

Kilpailu vuonna tehdyt terveystutkimukset ovat mukana kilpailussa. Eli Vuoden
Kasvattaja 2020 lasketaan vuonna 2020 tehdyt terveystutkimukset mukaan.
TERVEYS
24h H (sis Uä+ekg)
Uä+ekg
HD
ED
SP
LTV
VA
PHTVL
CAH
wWD

5 pistettä /kasvatti
3 pistettä /kasvatti
5 pistettä /kasvatti
2 pistettä/kasvatti
5 pistettä/kasvatti
3 pistettä/kasvatti
3 pistettä/kasvatti
3 pistettä/kasvatti
2 pistettä/kasvatti
1 piste/kasvatti
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Geenitestit

1 piste/kasvatti

LUONNE
LT/ MH/ ZTP

10 pistettä /kasvatti

PK-KOKEET
Tulos
Osallistuminen ilman tulosta

max. 5 tulosta / KASVATTAJA
5 pistettä
2 pistettä

MUUT KOKEET JA KILPAILUT
Tulos
Osallistuminen ilman tulosta

max. 5 tulosta / KASVATTAJA
3 pistettä
1 piste

NÄYTTELYT
ERI
EH
Osallistuminen

max. 5 tulosta / KASVATTAJA
5 pistettä
3 pistettä
1 piste

6. Viestintäryhmä
Viestintäkokonaisuus jakaantuu nyt useammalle taholle. Ryhmän
tarkoitus on muodostaa kuvaus toimivasta kokonaisuudesta sekä miettiä
kehityskohteita ja toimenpiteitä niiden eteenpäin viemiseksi.
Viestintäryhmäksi on koottu:
● Mari Moisala (lehti@sdy.fi), Hanna Pasanen (webmaster@sdy.fi),
Vilma Suit (some@sdy.fi), Mari Alho
● Sähköpostilista: tiedotus@sdy.fi, listalle kuuluu em. lisäksi myös
yhdistyksen sihteeri.
7. Hallituksen seuraavat kokoukset
Su 7.2. klo 15.30
Su 7.3. klo 15.30
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