
SUOMEN AMERIKANAKITA RY. 
 
 

Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 2010 
 

Open Show 

Helmikuiseen Open Show’hun hallitus osallistuu myös omalla työpanoksellaan. Open Shown orga-
nisoija on Erika Häkkinen, yhteydenotot häneen. 
 
Jäsenlehti 

- Toimitetaan jäsenlehteä 4 numeroa vuodelle 2010. Aikaisemmin määrä oltiin nostettu viiteen, 
joka ei käytännössä toteutunut, vaan viimeinen numero toimitettiin tuplanumerona 4-5. Syy, miksi 
nostimme pari vuotta sitten määrän neljästä viiteen, oli tuolloin se, että SSKY:n erikoisnäyttely 
oltiin järjestetty syksyisin meidän kesä- ja joululehden väliin. Katsoimme tuolloin hyväksi, jos 
teemme ylimääräisen syksynumeron. SSKY:n näyttelyjen aikataulu kuitenkin muuttui sen jälkeen 
syksystä pois, joten ylimääräisen numeron tarvetta ei enää ollut. Tästä syystä ehdotetaan, että 
määrä vakiinnutetaan takaisin neljään. 
- Ensimmäinen numero vuodelle 2010 ilmestyy maaliskuun alussa 2010, jonka mukana on jäsen-
maksu-pankkisiirrot jäsenille. Eräpäiväksi jäsenmaksuille asetetaan 30.4. 
- Toinen numero lehteä ilmestyy heinäkuun alussa 2010. 
- Kolmas numero lehteä ilmestyy syyskuussa 2010. 
- Neljäs numero lehteä ilmestyy joulukuussa 2010. 
 
Vuosikirja 2009 

Vuosikirja tehdään valmiiksi kasvattajapäiviin mennessä (8.5.2010). Mikäli jalostustoimikunta to-
teutuu, otetaan sieltä myös apuja vuosikirjan tekemiseen ja työstämiseen.  
 
Suunnitellaan Kesäpäivien ohjelma loppuun, työstetään lomakkeet 

Vanha hallitus 2009 sopinut jo ohjelmarungon, uusi hallitus sopii lopullisesti tekijät toiminnoille, 
päivitetään lomakkeet (summer show ja konekarhu), tehdään työvuorot kesäpäiville (tiski, summer 
show, konekarhu ym.). Kesäpäivistä informoidaan jäsenistöä niin 1/2010 numerossa kuin myös 
heinäkuussa ilmestyvässä 2/2010 numerossa! 
 
Akita Worldin kierto 

Uusi hallitus jatkotilaa Akita Worldin ja miettii kierron järkevää toteutusta (esim. joka toinen lehti-
kierto lähtee alkupäästä ihmisiä ja joka toinen loppupäästä ihmisiä), jotta kierto ei ”jähmety”. Kier-
rosta vastaava henkilö seuraa myös aktiivisesti kierron kulkua (foorumilla kierron ilmoittaminen) ja 
pitää huolen siitä että lehdet liikkuvat. Kiertolistaan tulisi merkitä ohjeet foorumille ilmoittamisesta 
taikka ilmoittamisesta kiertovastaajalle, joka merkitsee lehden liikkeet ylös foorumille. Tällä tavalla 
saamme kierrot toimimaan paremmin! 
 
Osallistutaan pentunäyttelyn järjestämiseen 13.5.2009 Hollolassa  

Hollolan näyttelyn yhteyshenkilö on Erika Häkkinen. Tämä näyttely on ensiarvoisen tärkeä yhdis-
tyksen toiminnoille ja jokainen hallituksen jäsen velvoitetaan paikalle töihin, kuin myös mahdollisen 



jtk:n henkilöt. Edellisessä pentunäyttelyssä jouduimme tukeutumaan yli 10:een yhdistyksen ulko-
puoliseen henkilöön näyttelynjärjestämisessä. Nyt meidän tulisi hoitaa tämä itsenäisesti, joten on-
nistunut tapahtuma vaatii kaikki yhdistysaktiivit paikalle niin maksimaalisesti kuin suinkin. 
 
Suunnitellaan uutta myyntimateriaalia jäsenistölle  

Suunnitellaan kesäksi uusi myyntituote. Toimivat myyntituotteet tuovat yhdistyksen kassaan erit-
täin tärkeän lisän. Loppuvuodelle työstetään myös seinäkalenteri 2011, pelkästään seinäkalenteri-
myynnillä olemme saaneet jo yhden jäsenlehden painokulut ja postituskulut katettua! 
 
Kasvattajapäivät 8.5.2010 

Hallitus 2009 sopinut ohjelmarungon jo tänne. Uusi hallitus on yhteyksissä luennonpitäjiin jo hyvis-
sä ajoin ja varmistaa aikataulun ja luennoitsijoiden osallistumisen. Mainostetaan tilaisuutta jäsen-
lehdessä 1/2010 ja ilmoitetaan ilmoittautumistiedot. Kasvattajapäivistä vastaa uusi hallitus, mah-
dollinen uusi jalostustoimikunta ja ne henkilöt edelliseltä kaudelta, jotka työstäneet joihinkin osioi-
hin materiaalit (luonnekartoituksen osalta: Julia Toimela, Susanna Visapää, Erika Häkkinen). 
 
Painatetaan uusi jäsenkortti jäsenistölle, nykyinen voimassa 31.7.2010 asti. 
Uusi jäsenkortti jaellaan jäsenlehden toisen numeron mukana heinäkuussa, jotta ollaan nähty ket-
kä ovat maksaneet jäsenmaksunsa kaudelle 2010. 
 
Osallistutaan SSKY:n erikoisnäyttelyyn 

Yhdistys toimittaa vuosittaiset kiertopalkinnot kehään. 
 
Järjestetään match show loppuvuonna 2010 

Vähintään yksi match show järjestetään syksylle 2010. 
 
Osallistutaan luonnetesti-järjestelyihin 

Hallitus ja mahdollinen uusi jtk auttaa näyttely- ja  tapahtumatoimikuntaa luonnetestitapahtuman 
järjestämisessä, mikäli avun tarvetta ilmenee. 
 
 


