Tule mukaan!
Halutessasi liittyä jäseneksi lähetä yhdistyksen
internetsivuilta löytyvä sähköinen lomake tai toimita
jäsensihteerille sähköpostitse tai postitse vastaavat
yhteystietosi (nimi, osoite, puhelin, s-posti) ja
maksukuitti tai arkistointitunnus.
Vuonna 2013 on jäsenmaksu vuosijäseneltä 28 euroa,
perhe- ja nuorisojäseneltä (alle 15-vuotias) 14-euroa.
Liittymismaksu vuosi- ja nuorisojäseneltä on 8 euroa.
Yhdistyksen pankkitili:
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
IBAN FI07 4006 1020 1246 69

YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja
Petteri Kerminen
puh 040 835 8126
puheenjohtaja@kooikerhondje.fi
Sihteeri
Kaisa Pelkonen
puh 050 525 4498
kaisa.pelkonen@kolumbus.fi

Tervetuloa tutustumaan

Suomen Kooikerhondje
Yhdistykseen!

Jäsensihteeri
Taina Lempiäinen
Eestintaival 4 B 14, 02280 Espoo
puh 045 671 3690
taina.lempiainen@gmail.com

Suomen Kooikerhondje ry © 1999 – 2014
www.kooikerhondje.fi

Suomen Kooikerhondje ry
Suomessa oma rotuyhdistys perustettiin lokakuun 16. päivä 1999 ja hyväksyttiin rotua harrastavaksi
yhdistykseksi helmikuussa 2008. Tämä yhdistys toimii Suomen Spanieliliitto ry:n alaisena
jäsenyhdistyksenä ja on myös Suomen Agilityliiton jäsen.
Yhdistyksen perusajatuksena on edistää Suomessa kooikerhondjien kasvatusta ja jalostusta
kiinnittäen huomiota koirien terveyteen, luonteeseen ja ulkonäköön rotumääritelmän mukaisesti.
Yhdistyksen tehtävänä on tuoda rotua esille positiivisella tavalla, tukea kasvattajia rakentavasti, jakaa
tietoa ja taitoa sekä järjestää koulutuksia ja kokeita. Tässä pyrkimyksessään yhdistys työskentelee
yhteistyössä niin kotimaisten kuin ulkomaisten rotuyhdistysten kanssa. Erityisesti rodun
alkuperämaan Hollannin kanssa yhteistyötä tehdään jatkuvasti.
Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä Kooikerhondje, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenet
saavat myös Spanieliliiton jäsenlehden Spanieli.

TOIMINTAA

TIESITKÖ TÄMÄN?

Vuonna 2013 yhdistys järjesti näyttelykoulutusta,
pentupäivän, arkitoko- ja agilitykoulutusta,
mejään tutustumispäivän sekä kesäpäivät
yhdistyksen jäsenille. Lisäksi yhdistyksen jäsenet
osallistuvat aktiivisesti koiraharrastustapahtumiin
kuten Agirotuun ja Roturaceen. Yhdistys palkitsee
lisäksi vuosittain parhaiten menestyneen
näyttely-, agility-, toko ja mejäkooikerhondjen.

Hollantilainen
kooikerhondjeyhdistys,
Vereniging
Het
Nederlandse
Kooikerhondje, perustettiin vuonna 1967.
Sen eräänä tärkeänä tehtävänä on
ylläpitää Clubregisteriä, johon kirjataan
tiedot
jokaisesta
kooikerhondjesta
maailmassa ensimmäisistä kantakoirista
tähän hetkeen asti.

Internetsivut: www.kooikerhondje.fi
Facebookryhmä: www.facebook.com/suomenkooikerhondjery
Yhdistys päivittää aktiivisesti ajankohtaista tietoa koiraharrastukseen ja rotuun liittyvistä asioista.
Nettisivujen keskustelupalstalla jäsenillä on mandollisuus jakaa kokemuksiaan rodusta, oppia uutta
ja tutustua muihin harrastajiin.
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