
Mukanasi saksanpaimenkoirien maailmassa

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO ry



Vuonna 1956 perustettu SAKSANPAIMENKOIRA-
LIITTO RY on Suomen suurin yhteen koirarotuun 
keskittynyt yhdistys ja myös yksi vanhimmista 
rotujärjestöistä. Yhdistyksellä on noin 3 500 jä-
sentä, ja se toimii aktiivisesti ympäri maan. Kuu-
kausittain järjestetään useita tapahtumia, kuten 
seminaareja, koulutuksia ja näyttelyitä. Yhdistys 
on mukana myös Kennelliiton näyttelyissä.

Saksanpaimenkoira on hieno palvelus- ja 
työkoirarotu, joka kuitenkin vaatii hyvän 
peruskasvatuksen ja koulutuksen. Yhdistys 
järjestää runsaasti koulutuksia erilais-
ten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden 
mukaan: pentu-, tottelevaisuus-, suojelu-, 
maastolaji- ja näyttelykoulutuksia sekä 
paljon muita. Mikä tärkeintä, kaikki kou-
lutukset ovat rodunomaisia ja suunniteltu 

nimenomaan saksanpaimenkoiran erityispiir-
teet huomioiden. Tämän varmistamiseksi yh-
distys huolehtii myös koulutusten ohjaajien 

ja maalimiesten kouluttamisesta.

Yhdistys järjestää joka kesä viikon mittai-
sen leirin sekä lisäksi viikonloppuleirejä 

pitkin vuotta. Leirit tarjoavat monipuoliset mahdolli-
suudet oman koiran kouluttamiseen ja myös kiinnos-
tavaa oheisohjelmaa, kuten asiantuntijaluentoja. 
 
Saksanpaimenkoiraliiton lehti on laadukas ja 
jäsenten parissa hyödylliseksi koettu julkaisu. Lehti 
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, kaksi numeroista on 
tuplanumeroita. Lehti sisältää esimerkiksi erikoisar-
tikkeleita, tietoa koulutuksista, tapahtumakalente-
rin, kertomuksia menneistä tapahtumista ja paljon 
muuta kiinnostavaa.

TIETOA JA TAPAHTU-
MIA SAKSANPAIMEN-
KOIRIEN YSTÄVILLE

SAKSANPAIMENKOIRALIITON
JÄSENENÄ
• voit osallistua liiton koulutuksiin, näyttelyihin, 
 kilpailuihin ja muihin tapahtumiin 

• olet mukana verkostossa, joka tuntee juuri 
 saksanpaimenkoirien vaatimukset ja erityispiirteet 

• pääset vaihtamaan kokemuksia muiden 
 saksanpaimenkoiran omistajien kanssa 

• saat luettavaksesi laadukkaan lehden kuudesti vuodessa 

• tutustut entistä paremmin tähän hienoon rotuun



Etelä-Hämeen
Eläinhoitola

Tassutie1   13720 PAROLA    p. 040 555 8878

www.koirahoitola.fi

# Hoidamme myös haastavat koirat sekä virkakoirat
# Eläinlääkäri Johanna Seppäsen vastaanotto
# Tarvikkeet, puruluut ja ruuat
# Pesut, trimmaukset ja kynsienleikkaukset 

LAADUKASTA TÄYSIHOITOA 
KOIRILLE JA KISSOILLE

Kurkimäentie 1130
71480 KURKIMÄKI
puh. 044 744 4900
info@viiksi.fi
www.viiksi.fi

KOIRAHOITOLA • KISSAHOITOLA • HYVINVOINTIPALVELUT



SAKSANPAIMEN-
KOIRALIITTO RY

Järvihaantie 16
01800 Klaukkala

Puh. 045 316 9880

spl.toimisto@spl.fi
www.spl.fi

Muista myös yhdistyksen
keskustelufoorumi

www.spl.fi/keskustelut
www.anicol.fi 

Grammantarkasti valmistettu, luonnollinen 
ja 100 % allergiatestattu maitohappobakteerivalmiste

eläinystäväsi parhaaksi.

Suoliston 
kautta

terveyteen
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