SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2015

YLEISTÄ
Vuosi oli rotujärjestön toiminnan 93. vuosi.
Suomen Seurakoirayhdistys ry - Finlands Sällskapshundsförening ry rf (jäljempänä SSKY) on pyrkinyt
täysipainoisesti hoitamaan Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestölle osoittamat
tehtävät.
Rotujärjetön alaisuuteen tuli kolme uutta rotua: fila brasileiro, tosa sekä taiwaninkoira ja oman rotujärjestöön
lähti englanninbulldoggi.
Rotujärjestön alaisuudessa on 64 rotua.
Ryhmästä 1:
bergamasco
ceskoslovensky vlcak
karpaattienkoira
kroatianpaimenkoira
katalonianpaimenkoira
lancashirenkarjakoira
mallorcanpaimenkoira
maremmano-abruzzese
owczarek podhalanski
polski owczarek nizinny
pyreneittenpaimenkoirat
romanianpaimenkoira
saarloos wolfhond
schapendoes
serra de airesinpaimenkoira
slovakiancuvac
valkoinenpaimenkoira

Ryhmästä 2:
aidi
alentejonkoira
anatoliankoira
bukovinankoira
broholminkoira
castro laboreironkoira
dogo argentino
estrelanvuoristokoirat
fila brasileiro
hollandse smoushond
itävallanpinseri
kanariandoggi
karstinpaimenkoira
mallorcandoggi
pyreneittenkoira
shar pei
sao miguelinfila
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
tornjak
tosa
uruguayan cimarron

Ryhmästä 5:
akita
alaskanmalamuutti
amerikan akita
buhund
eurasier
grosspitz
grönlanninkoira
hokkaido
islanninlammaskoira
kaanaankoira
kainkoira
kishu
korea jindo dog
lunnikoira
meksikonkarvatonkoira
mittelspitz
perunkarvatonkoira
shiba
shikoku
taiwaninkoira
thaimaanpystykorva
thai ridgeback
volpino italiano

Ryhmästä 6:
pesukarhukoira
rhodesiankoira
Ryhmästä 9:
kromfohrländer

HALLITUS
SSKY:n hallitus on toiminut yhdistyksen yleiskokouspäätösten, sääntöjensä ja yhdistyslain mukaan ja
kokoontunut järjestäytymiskokouksen lisäksi kahdeksan (8) kertaa ja pitänyt kuusi (6) sähköpostikokousta.
Puheenjohtaja on ollut Tero Lehtinen (5/8, 6/6). Sihteeri ja jäsensihteeri Mari Jänisniemi-Honkala (8/8, 6/6) ja
varapuheenjohtaja Marjo Haaka (8/8, 6/6). Rahastonhoitaja hallituksen ulkopuolelta Lea Iivonen (5/8, 3/6).
Muut hallituksen jäsenet olivat Tarja Koski (8/8, 6/6), Harri Reimari (2/8, 3/6), Johanna Duarte (6/8, 6/6), Lari
Laine (2/8, 6/6), Anita Riekki (3/8, 4/6), Erika Häkkinen (6/8, 6/6) ja Veijo Ahonen (8/8, 3/6).
TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUS SEKÄ EDUSTUSTEHTÄVÄT
Tiedotevastaavana toimi Tarja Koski. Verkkotiedotteesta vastasi ja nettisivujen päivityksen hoiti Mari
Jänisniemi-Honkala.
Tuomarikoulutusvastaavana toimi Erika Häkkinen. Jalostusasioista vastasi Mari Jänisniemi-Honkala ja osallistui
yhdessä rodun yhdistyksen edustajien sekä kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kanssa
kahden rotujärjestön alaisen rodun jalostukseen liittyviin tapaamisiin.
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Paimennusharrastukseen liittyvistä asioista vastasivat Marjo Haaka ja Mari Jänisniemi-Honkala.
Palveluskoira – ja harrastuspuolen asioista vastasi Anita Riekki.
Yhdistyksettömien rotujen yhteyshenkilönä toimi Marjo Haaka.
Suomen Kennelliiton kevät- ja syysvaltuustossa rotujärjestön edustajana toimi Mari Jänisniemi-Honkala.
Kokousedustajiksi Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin oli valittuina Tuula Pullinen, Anette Aunola,
Ursula Limnell sekä Katariina Jarkko ja heille varalla Marjo Haaka, Sari Niemi, Tarja Koski sekä Anita Riekki.
Järjestyksenvalvoja koulutukseen osallistuivat: Tarja Koski, Marjo Haaka, Veijo Ahonen, Erika Häkkinen ja Lea
Iivonen.
JÄSENISTÖ JA JÄSENASIAT
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2015 alussa oli 198 suoraa henkilöjäsentä ja yksi kunniajäsen. Vuoden 2015
lopussa oli 194 suoraa henkilöjäsentä ja yksi kunniajäsen. Rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä oli 32. Vuonna 2015
rotujärjestöstä erosi 38 henkilöjäsentä ja henkilöjäseniksi liittyi 34 uutta jäsentä.
Hallitus käsitteli toimintavuoden aikana yhteensä 62 uutta kennelnimianomusta sekä 8 erinäistä kennelnimen
muutosasiaa.
Hallitus käsitteli ja puolsi kuutta Vuolasvirta-anomusta.
Puollettiin kaikkia, kuutta hakijaa koulutukseen jalostustarkastuksen käyttäytymisosioin jalostustarkastajaksi.
Hallitus käsitteli esityksiä alaistensa rotujen nimien suomennoksiksi ja rotumääritelmien käännöksiksi.
Julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla yhdistyksettömien rotujen näyttelyarvostelut vuosilta 2009-2013
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry hyväksyttiin omaksi rotujärjestöksi.
Rotujärjestö myönsi Suomen Amerikanakita ry:n esityksestä Erika Häkkiselle rotujärjestön hopeisen
ansiomerkin.
JÄSENKOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lahdessa 27.4.2015 ja edustettuina 12 yhdistystä, sekä 15 suoraa
jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Lahdessa 23.11.2015 ja edustettuina 11 yhdistystä sekä 14
suoraa jäsentä.
Hyväksyttiin rotujärjestölle uudet säännöt. Vanhat säännöt olivat astuneet voimaan vuonna 1986 kun Suomen
Seura-ja Kääpiökoirayhdistyksestä kääpiökoirat muodostivat oman rotujärjestön. Säännöt uudistuivat
kokonaisuudessaan nykyistä sääntömallia vastaaviksi. Pääasialliset asiamuutokset olivat henkilö- ja
jäsenyhdistyksien erottaminen siltä osin että yhdistyksien maksama jäsenmaksu ei ole sidoksissa
henkilöjäsenen maksuun ja selkeyttää ja tasapuolistaa yhdistyksien maksama jäsenmaksu sen tullessa nyt
sidotuksi yhdistyksen jäsenmäärään sekä asettaa yhdistyksien kokouksissa olevalle äänimäärälle
enimmäismäärä.
Hyväksyttiin islanninlammaskoirille uusi valionarvosääntö
JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys julkaisi jäsenyhdistyksille suunnattuna kaksi verkkotiedotetta.
Yhdistyksen kotisivut toimivat osoitteessa; www.suomenseurakoirayhdistys.fi
JALOSTUSTOIMINTA
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Hallitus käsitteli yhteensä 8 erinäistä poikkeuslupa-anomusta.
Vuosikokouksien hyväksymät PEVISAt, seuraaville roduille: estrelanvuoristokoirat, mittelspitz ja tanskalaisruotsalaiset pihakoirat
Vuosikokouksien hyväksymät jalostuksentavoiteohjelmat, seuraavalle roduille: tanskalais-ruotsalaiset
pihakoirat
Hallitus puolsi anottuja, pysyviä poikkeuslupia.
TUOMARIKOULUTUS
27.1.2015 järjestettiin arvostelukoetilaisuus amerikanakitoille. Vastaanottavina tuomareina Paula HeikkinenLehkonen ja Juha Putkonen. Arvostelukokeen suorittivat hyväksytysti seuraavat tuomarit; Reino Korpela,
Sakari Poti, Riitta Niemelä, Sanna Vakkilainen, Mari Pajaskoski ja Nina Janger.
23.4.2015 järjestettiin arvostelu- ja näyttökoetilaisuus rhodesiankoirille. Vastaanottavina tuomareina Leni
Finne ja Paula Rekiranta. Arvostelu- ja näyttökokeen suorittivat hyväksytysti seuraavat tuomarit: Taina Nygård
(näyttö), Pirjo Aaltonen (näyttö), Elena Ruskovaara, Maija Sylgrén, Maija Mäkinen ja Jetta Tschokkinen.
Hylätty Niina Huttunen
03.06.2015 järjestettiin erikoiskoulutus ja arvostelu- sekä näyttökoe englanninbulldogeille. Kouluttavana
tuomarina Helena Hyvönen. Arvostelukokeen vastaanottavina tuomareina Helena Hyvönen ja Paula HeikkinenLehkonen. Arvostelukokeen suorittivat hyväksytysti seuraavat tuomarit: Kimmo Mustonen.
07.07.2015 järjestettiin erikoiskoulutus sekä arvostelu- ja näyttökoe dogo argentiinoille Kouluttavana
tuomarina Paula Heikkinen-Lehkonen. Arvostelukokeen vastaanottavina tuomareina Paula HeikkinenLehkonen ja Harry Tast. Näyttö- ja arvostelukokeen suorittivat hyväksytysti seuraavat tuomarit: Tuula
Savolainen (näyttö), Paula Rekiranta, Teija Salmi-Aalto ja Mervi Raisaari.
08.07.2015 järjestettiin erikoiskoulutus seuraaville alaisillemme roduille: koreanjindonkoira,
thaimaanpystykorva, thai ridgeback, meksikonkarvatonkoirat, perunkarvatonkoirat, lunnikoira, buhund,
kaanaankoira, islanninlammaskoira, eurasier, grönlanninkoira ja alaskanmalamuutti. Kouluttavana tuomarina
Paula Heikkinen-Lehkonen. Erikoiskoulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit: Kirsi Honkanen, Erika
Häkkinen, Helin Kasuk-Tenson, Jussi Liimatainen, Riitta Niemelä, Tuire Okkola, Matti Palojärvi, Kirsi Sainio,
Kirsi Tevalin, Jetta Tschokkinen ja Sanna Vakkilainen.
24.08.2015 järjestiin erikoiskoulutus seuraaville alaisillemme roduille; FCI 9 kromfohrländer, kouluttavana
tuomarina Paula Heikkinen-Lehkonen sekä FCI 5 akita, amerikanakita, hokkaido, kainkoira, kishu, shikoku ja
shiba, kouluttavina tuomareina Paula Heikkinen-Lehkonen ja Erika Häkkinen (amerikanakita).
Erikoiskoulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit: Kromfohrländer: Maarit Hassinen, Vesa Lehtonen, Kimmo
Mustonen Akita, amerikanakita, hokkaido, kainkoira, kishu, shikoku ja shiba: Nina Janger, Tapio Kakko, Riitta
Niemelä, Kirsi Sainio
25.08.2015 järjestettiin erikoiskoulutus seuraaville alaisillemme roduille: alentejonkoira, aidi, bukovinankoira,
castro laboreironkoira, hollanninrottakoira, itävallanpinseri, karstinkoira, tornjak, tanskalais-ruotsalainen
pihakoira, mallorcandoggi, kanariandoggi, broholminkoira, sao miguelinfila, uruguayan cimarron, shar pei,
pyreneittenkoira ja estrelanvuoristokoirat. Kouluttavana tuomarina Paula Heikkinen-Lehkonen.
Erikoiskoulutukseen osallistuivat seuraavat ulkomuototuomarit; Anneli Pukkila (kaikki rodut), Helin Tenson
(kaikki rodut), Tuula Savolainen (aidi, alentejonkoira, bukovinankoira, castro laboreironkoira, hollannin
rottakoira, itävallanpinseri, karstinkoira ja tornjak), Teija Urpelainen (kaikki rodut), Nina Janger (kaikki muut
rodut paitsi aidi ja alentejonkoira), Veli-Pekka Kumpumäki (mallorcandoggi, kanariandoggi, sao miguelinfila,
uruguayan cimarron, tanskalais-ruotsalainen pihakoira, shar pei, broholminkoira, pyreneittenkoira ja
estrelanvuoristokoirat), Sanna Vakkilainen (broholminkoira, pyreneittenkoira ja estrelanvuoristokoirat)
NÄYTTELYTOIMINTA
Erikoisnäyttely järjestettiin 12.7.2015 Nastolan urheilukeskuksessa. Näyttelyyn ilmoittautui 511 koiraa ja 37
rotua. Tuomareina olivat John Wauben (Alankomaat), Tiny Hensema-var Der Weij (Alankomaat), Marianne
Holmli (Norja), Wilma Roem (Alankomaat), Hanne Laine Jensen (Norja), Susanne Nilsson (Ruotsi), Erika
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Häkkinen ja Pirjo Aaltonen. Eniten ilmoittautuneita koiria oli seuraavissa roduissa; mittelspitz (110),
lancashirenkarjakoira (70), schapendoes (56) ja shiba (30). Näyttelyn kaunein koira oli rodultaan mittelspitz.
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TALOUDENHOITO
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 10 euroa/suora jäsen ja 5 euroa/jäsenyhdistyksen henkilöjäsen enintään
kuitenkin 350 euroa. Yhdistyksen taloudellinen tila vuoden vaihteessa oli hyvä.
HARRASTUS JA PK-TOIMINTA
Paimennuskoeviikonloppuja järjestettiin kesän aikana kolme, joissa paimennustaipumustestit, paimennuksen
esikokeita sekä joka luokan paimennuskokeita. Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Marjo Haaka tai Mari
Jänisniemi-Honkala ja ylituomareina Maija-Liisa Pasanen tai Sinikka Kumpusalmi-Kankkunen.
Rotujärjestö järjesti kaksipäiväisen luonnetestin Tuusulassa 19.-20.9. Osallistuvia koiria oli 20, ylituomareina
olivat Tarja Matsuoi ja Johanna Gederlöf. Vastaavana koetoimitsijana toimi Anita Riekki.
Palveluskoirakilpailuoikeudet olivat seuraavilla roduilla: katalonianpaimenkoira, pyreneittenpaimenkoira,
rhodesiankoira, valkoinenpaimenkoira, ceskoslovensky vlcak, polski owzarek nizinny, islanninlammaskoirat ja
dogo argentino.
MUUTA
Yhdistyksen arkistolle sekä pääasiassa näyttelyyn liittyville tarvikkeille on vuokrattuna varastotila Heinolasta.
Koira Expoon osallistuivat Veijo Ahonen, Tarja Koski, Johanna Duarte ja Lea Iivonen.

SSKY:n hallitus
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