
   

Hyvä jäsen, 
 
     
liitteenä on jäsenmaksulaskusi kuluvalle vuodelle 2021. 
Vuosikokouksessa päätimme uudet jäsenmaksut tälle vuodelle, 
varsinainen 20 €, perhejäsen 10 € ja kasvattajan ilmoittama jäsen 7 €. 
Liitteenä olevassa laskussa ei ole yksilöitynä tietojasi, joten kirjoita 
viestikohtaan jäsenmaksu tai JM, ja oma nimesi mikäli maksu tulee 
muulta kuin omalta tililtäsi.  
Viitenumero on kaikille sama jäsenmaksuviite, 20213. 
 
Mitä tähän 20 euron jäsenmaksun sisältyy?  
 
Jäsenenä olet oikeutettu saamaan vuosittain esim. koirallesi tehdystä terveystutkimuksesta tukea 
15€, sydänultrasta 50€. Tuki on per jäsen. 
 
Suomen Kääpiöbullterrierit ry:n jäsenyyden kautta, olet myös jäsen Suomen Terrierijärjestössä, 
joka on meidän ”kattojärjestömme”, jonka myötä saat Terrilife-julkaisun digitaalisena 
sähköpostiisi. 
 
Julkaisemme Minibulletin-lehteä 3–4 kertaa vuodessa sekä sähköisiä tiedotteita mikäli jotain 
ajankohtaista tiedotettavaa on. Mikäli et halua tiedotteita, laita meille siitä sähköpostia.  
Kotisivuilta löytyy myös ajankohtaisimmat asiat Uutisista. 
Keväällä ilmestyy myös Valiokronikka 2000–2020, jossa julkaistuna kaikki Suomen muotovalion 
saavuttaneet kääpiöbullterrierit. Myyntihinta tulee olemaan 30–35 €, ja painos on vain 
kolmisenkymmentä kappaletta. Tarkoituksenamme on myös julkaista yksi numero Minibulletinia 
paperiversiona, joten silloin kyselemme puuttuvia osoitteita.  Ja toki teemme ensi vuodelle 
Minibullikalenterin, joten laadukkaita mieluiten järkkärillä tai vastaavalla otettuja vaakatasoisia 
kuvia kannattaa napsia pitkin vuotta. Ainahan se on kivaa, jos oman koiran kuva sattuu 
pääsemään kalenteriin. Kuvia tarvitaan myös lehteen ja Instagramiin! 
  
Näyttelypuolella tapahtuu, tai ei tapahdu, Covid-19 rajoituksista riippuen. Kesäkuussa pitäisi 
suunnitelmien mukaan olla SBY:n järjestämät Bullipäivät, joka on vielä tänä vuonna kääpiöbullien 
erikoisnäyttely. Osallistumme Terri-Eri 2021 8.8.2021 (Vantaa) näyttelyn talkoisiin ja 
järjestämiseen, Terri-Erissä on tuomarina kasvattajatuomari Englannista, Sherrill Goodwin, 
Kennel Spitewinter. Pyrimme järjestämään loppukesällä/syksyllä Club Shown sekä vuoden 
kuluessa muutaman mätsärin. Talkoolaisia siis tarvitaan!  
 
Järjestämme rotutapaamisia, rotukävelyjä ja muita jäsenistölle suunniteltuja tapahtumia esim. 
terveysluentoja ja joukkoterveystarkastuksia 
 
Palkitsemme vuoden 2020 ja 2021 menestyneitä jäsenten omistamia kääpiöbullterriereitä eri 
harrastusaloilta sekä kansainvälisen tai Suomen muotovalion arvon saavuttaneita 
kääpiöbullterrierejä ruusukkein ja kunniakirjan kera. 
Jalostustoimikunnan tärkeänä tehtävänä on terveemmän, hyväluonteisen kääpiöbullterrierin 
jalostuksen edistäminen.  Sitä silmälläpitäen on mm. rotua koskevan tiedon kerääminen, 
välittäminen ja tallentaminen välttämätöntä, joten mahdolliset terveystutkimustulokset, 
geenitestien tulokset sekä koirien kuolinsyyt olisi tärkeä saada toimitettua jalostustoimikunnalle, 
skbtjalostus@gmail.com. 
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Pevisa LAD:n ja LP:n osalta astuu voimaan 1.7 ja on voimassa tämän vuoden loppuun. Vuoden 
2022 alusta astuu voimaan nyt vuosikokouksessa hyväksytty Pevisa, johon on lisätty PLL-tutkimus 
ja sydänultra. Ehdotus menee vielä Terrierijärjestön vuosikokouksen kautta Kennelliittoon, jossa 
se hyväksytään sellaisenaan tai muutoksin.   
 
Tänä vuonna teemme luonnekyselyn ja pyrimme järjestämään jalostustarkastuksen/ 
luonteenjalostustarkastuksen sekä järjestämme edullisia joukkoterveystarkastuksia.  
 
20.3 järjestämme Teams-sovelluksen kautta ”Minibulli-kahvilan”, jossa keskustellaan 
vapaamuotoisesti rotuamme koskevista asioista.   
 
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kk:n 15. pvä. Laita viestiä, jos haluat esittää hallitukselle 
kysymyksiä, toiveita, moitteita! 
 
Tervetuloa siis mukaan vuoden 2021 tapahtumiin, 
toivottelee Suomen Kääpiöbullterrierien hallitus ja toimikunnat. 

 


