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Suomen Lancashire-heeler yhdistys
Aluetoiminta
Suomen Lancashire heeler-yhdistyksellä on aluetoimintaa siellä, minne jäsenistö muodostaa
luontevan keskittymän ja mistä löytyy toiminnalle yhdyshenkilö. Aluetoiminnalla luodaan
yhteishenkeä ja tuodaan vertaistukea heeleristien keskuuteen sekä tehdään rotua tunnetuksi.
Suomen lancashire heeler-yhdistyksen hallitus hyväksyy alueyhdyshenkilöt tehtäväänsä ja
jäsensihteeri luovuttaa yhteyshenkilöiden käyttöön listan alueella asuvista yhdistyksen
jäsenistä.
Yhdistyksen hallitukselle toimitetaan vuoden vaihteessa suunnitelma alueen tulevan vuoden
toiminnasta siltä osin, kuin se siinä vaiheessa on tiedossa, ja samassa yhteydessä
hallitukselle
toimitetaan
lista
kuluneen
vuoden
toteutuneista
tapahtumista
osanottajamäärineen.
Alueen jäsenten tavoittaminen:
- alueella asuvien jäsenten yhteystiedot (jäsensihteeriltä)
- alueen FB-sivujen luominen ja alueen toiminnasta tiedottaminen yhdistyksen nettisivuilla,
jälkimmäiset päivittää yhdistyksen nettivastaava os. heeler.nettitiimi@gmail.com
- alueella asuvat ei jäsenet (näyttelyt, agility/toko yms. tapahtumat/osallistujalistat)
- alueella asuvat kasvattajat (alueella asuvat kasvatit)
Suunnittele tapahtuma:
- yhteislenkki tai tapaaminen
- näyttelytreenit, paimennuspäivä tai vaikka retki koirauimalaan
- eri harrastuslajeihin liittyvät kokoontumiset, MEJÄ, TOKO, Agility,rally toko, nose work
koiratanssi, dobo, jne. harjoitukset tai koulutukset
- alueelliset joukkoterveystarkastukset (silmä, polvi yms)
- esittelypäivä/opetusta vaikkapa paikalliselta koirahierojalta jne.
- VAIN MIELIKUVITUS on rajana
Mainosta tapahtumaa:
- alueelliset FB-sivut ja yhdistyksen nettisivut, jälkimmäiseen tapahtumat päivittää yhdistyksen
nettivastaava, osoite kuten. edellä
- yhdistyksen FB-sivu, päivittää yhdistyksen nettivastaa
- yhdistyksen FB-keskusteluryhmä, Suomen lancashire heelerit
- mainosta tapahtumia Heeler harrastajat-lehdessä, ilmestymispäivät ja aineistopäivät sekä
yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta
Tapahtuma:
- suunnittelu, mitä halutaan, mihin mahdollisuuksia, kuinka usein
- missä ja milloin tiedotetaan
- tapahtuman jälkeen, oman alueen väki ja muutkin heeleristit haluavat kuulla toiminnastanne,
jutut ja kuvat FB-ryhmiin ja lehteen
Trimmauspöydät ja vinyylijulisteet
- yhdistyksellä on kaksi trimmauspöytää, jotka ovat lainattavissa näyttelyharjoituksia varten

- lainattavissa esimerkiksi on yhdistyksen kaksi suurta vinyylijulistetta, esimerkiksi rodun
esittelytilaisuuksiin, tiedustelut pöydistä ja julisteista heeler.yhdistys@gmail.com
Rahat:
Yhdistys voi tukea rahallisesti alueella järjestettävää yksittäistä tapahtumaa, esimerkiksi
alennus tapahtuman osanottomaksuista yhdistyksen jäsenille. Tuetun tilaisuuden rahaliikenne
kulkee yhdistyksen tilin kautta, sovi tästä rahastonhoitaja Piian kanssa,
heeler.laskutus@gmail.com .
Palveluiden tuottajalle annetaan ohjeet lähettää lasku rahastonhoitajan sähköpostiin.
Laskutustiedot:
Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry.
Reppukatu 2 A 1
00770 Helsinki
Esim Vaasan toimintasuunnitelma vuosi 2016
tammikuu: yhteislenkki
helmikuu: koirapuisto
maaliskuu: näyttelyharjoitukset
huhtikuu: yhteislenkki
toukokuu: paimennuspäivä osallistujia max 10kpl a 10e/hlö ( yhdistyksen jäsen 5e jolloin
yhdistys tukisi esim. 50e)
kesätauko
syyskuu: yhteislenkki
lokakuu koirauimalaan tutustuminen osallistujia max 8kpl a 15e/hlö (jäsen 10e jolloin yhdistys
tukisi 40e)
marraskuu: koirapuisto
joulukuu: pikkujoulut
Tukianomus yhdistyksen hallitukselle hyvissä ajoin toukokuun paimennuspäivästä sekä
lokakuun koirauimalaretkestä.
Muuta:
Aluetoiminnan on tarkoitus olla Iloinen harrastus ja tuoda hyvää mieltä ja mukavaa yhdessä
tekemistä, uusia kokemuksia ja uusia tuttavuuksia :)
Jokainen aluetoiminta toimii omilla voimavaroillaan ja resursseilla mitä alueella on.
Tapahtumia järjestetään kunkin alueen jäsenten toiveiden mukaan ja sen mukaan mihin sillä
alueella on mahdollisuus ja tehty mahdollinen toimintasuunnitelma voi elää tilanteen mukaan.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen ja mukavaan harrastajajoukkoomme!

