
 

Kerhon nettisivut ovat uudistuneet  
www.chesapeakekerho.com 

on kerhon virallinen tiedotuskanava  

 

Nyt kiireen vilkkaan 

internetin syövereihin ja 

tutkimaan uudistuneet 

chesapeakekerhon 

internetsivut. Sivut haluttiin 

päivittää, jotta kerhon jäsenet 

saisivat ajantasaisimman 

tiedon kerhon toiminnasta 

sekä rodusta kiinnostuneet, 

uudet mahdolliset jäsenet 

saisivat tietoa rodusta ja 

koirista. 

Sivut rakentuvat palautteen 

ja ideoiden myötä, mutta itse 

sivujen päivitys tapahtuu 

kerran kuussa. Jos tahdot 

esimerkiksi esitellä koirasi tai 

lähettää chessiaiheisia kuvia, 

lähetä sähköpostia 

chesapeakekerho@gmail.com 

Kerholla on myös oma 

Facebook -kanavansa, mutta 

se on tarkoitettu lähinnä 

yleiseen chessijutusteluun. 

Kerhon tapahtumat löytyvät 

nettisivuilta, koska kaikki 

kerhon jäsenet eivät ole 

Facebookissa. Lisäksi 

vähintään neljä kertaa 

vuodessa ilmestyvä 

Chessitiedote muistuttaa 

kerhon asioista. Tiedotteen 

tarkoitus on olla lyhyt ja 

ytimekäs, lisätiedot löytyvät 

kerhon internetsivuilta. 

Chessitiedote korvaa 

Chessielehden. 

Chesapeakekerhon 

ykköstiedotuskanava on siis 

internetsivut, josta löytyy 

ajantasaisin tieto. Seuraavana 

tulee edessäsi oleva 

Chessitiedote, joka tukee 

internetsivujen tietoja ja 

tapahtumia tai tiedote voi 

rakentua kokonaan yhden 

aiheen ympärille. Viimeisenä 

tulee Facebook, jossa 

pyrimme myös tiedottamaan 

jo kerhon sivuilla julkaistut 

aiheet.  

Chessitiedote 
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Chessit 

Helsingin 

Messarissa 
• • • 

15-16.12.2018 Chessejä ja 

chessi-ihmisiä on SNJ:n 

ständillä esittelemässä 

rotua ja kertomassa 

koiristaan. Menossa 

mukana on Helsingin 

keskustassa asuvia 

kaupunkilaischessejä sekä 

metsästys – ja 

koekäytössä olevia 

chessejä. Rodusta on siis 

moneksi, tervetuloa 

vaihtamaan 

chessikuulumisia! 

Edessäsi on ensimmäinen Chessitiedote, jota 

kerho julkaisee tiedottaakseen ja tavoittaakseen 

kerhon jäseniä. Juttuideat ovat tervetulleita! 



 

Kerhon tulevia asioita 
Chesapeakekerholla on tulossa monta jäsentä koskettavaa asiaa  

Edessä on paljon työtä, johon 

kesällä valittu hallitus on 

paneutunut ahkerasti. 

Ajankohtaisia asioita ovat 

kerhon sääntömuutos. 

Tarkoituksena on päivittää 

sääntöjä nykypäivään 

huomioiden digitaalisuus. 

Ensi kesän chessitreffit 

Vuonna 2019 järjestettävät 

chessitreffit järjestetään 

SNJ:n kesäleirin yhteydessä 

Keski-Suomessa Keuruulla. 

Lisää tietoa tapahtumasta 

tulee myöhemmin lisää. 

Keväällä koulutusta 

Koska kerho on koko 

Suomen laajuinen ja jäsenet 

ovat ympäri Suomea, on 

ajateltu alueellista 

tapaamista/koulutusta, 

jolloin matka kohteeseen ei 

muodostuisi niin pitkäksi 

jäsenelle. Tällä kertaa 

koulutusviikonloppu 

sijoittuu Turun naapuriin 

Naantaliin 27-28.4.2019. 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa tulee nettisivuille. 

Jäsenmaksut ja tiedotteet 

Ensi vuoden alussa 

Chesapeakekerho tulee 

siirtymään jäsenmaksuissa -

ja tiedotteissa kokonaan 

sähköiseen aikakauteen. 

Ilmoita siis pikimmiten 

sähköpostiosoitteesi, jos saat 

tämän tiedotteen 

postilaatikkoosi, jotta saisit 

tietoa myös jatkossa kerhon 

toiminnasta. 

(chesapeakekerho@gmail.co

m). Kerholle on perustettu 

uusi tiedottajan tehtävä, jota 

hoitaa Taina Ylä-Mononen. 

Tulet saamaan enemmän 

tietoa kerhon toiminnasta ja 

tulevista tapahtumista 

 

Jäsen! Pysy kuulolla! 

Seuraava tiedote on 

omistettu hallitukselle. 

Tiedotteen tarkoituksena on 

esitellä hallituksen -ja 

hallituksen ympärillä 

hääräävät jäsenet, jotka ovat 

kerhon toiminnan, 

nettisivujen ja tämän 

tiedotteen takana. 

 

 

 Hei jäsen! Otathan yhteyttä, jos sinulla on jotain kysyttävää 

tai ideaa Chessitiedotteen tai internetsivujen tai yleensä 

koko kerhon toiminnan puolesta 

 

pj Tuomo Ahokanto 

sihteeri Tea Sundberg 

talous/jäsensihteeri Jari Laakso 

chesapeakekerho@gmail.com 

www.chesapeakekerho.com 


