SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY
VUOSIKERTOMUS 2017

YLEISTÄ
Vuosi oli rotujärjestön toiminnan 95. vuosi.
Suomen Seurakoirayhdistys ry - Finlands Sällskapshundsförening ry rf (jäljempänä SSKY) on pyrkinyt täysipainoisesti
hoitamaan Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestölle osoittamat tehtävät.
Rotujärjestön alaisuudessa on 65 rotua.
Ryhmästä 1:
bergamasco
ceskoslovensky vlcak
karpaattienkoira
kroatianpaimenkoira
katalonianpaimenkoira
lancashirenkarjakoira
mallorcanpaimenkoira
maremmano-abruzzese
owczarek podhalanski
pieni amerikanpaimenkoira
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
hokkaidonkoira
islanninlammaskoira
kaanaankoira
kainkoira
kishunkoira
korea jindo dog
lunnikoira
meksikonkarvatonkoira
mittelspitz
perunkarvatonkoira
shiba
shikokunkoira
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 kymmenen (10) kertaa ja pitänyt kolme (3) sähköpostikokousta. Puheenjohtaja on ollut
Tarja Koski (10/10, 3/3). Sihteeri ja jäsensihteeri Mari Jänisniemi-Honkala (10/10, 3/3)ja varapuheenjohtaja Marjo Haaka
(10/10, 3/3). Rahastonhoitaja Lea Iivonen (10/10, 3/3). Muut hallituksen jäsenet olivat Jenni Holopainen (6/10, 2/3),
Riina Haapakallio (2/10, 1/3), Johanna Duarte (5/10, 3/3), Satu Hattunen (10/10, 3/3), Erika Häkkinen (9/10, 3/3)ja Veijo
Ahonen (9/10, 1/3).

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.
Paimennusharrastukseen liittyvistä asioista vastasivat Marjo Haaka ja Mari Jänisniemi-Honkala.
Palveluskoira – ja harrastuspuolen asioista vastasi Satu Hattunen.
Yhdistyksettömien rotujen yhteyshenkilönä toimi Marjo Haaka.
Suomen Kennelliiton kevät- ja syysvaltuustossa sekä Kennelliiton yleiskokouksessa rotujärjestön edustajana toimi Mari
Jänisniemi-Honkala.
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Kokousedustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin olivat Tarja Koski, Marjo Haaka, Veijo Ahonen sekä Katariina
Jarkko ja heille varalla Johanna Duarte, Helena Mäkinen, Riina Haapakallio sekä Jenni Holopainen.
Paimennuskollegion, 3-vuotis kauden valintakokoukseen osallistui rotujärjestön edustajana lajin ylituomari Maija-Liisa
Pasanen ja hänet myös valintakokouksessa valittiin kollegion jäseneksi. Hänellä harrastamansa rotu on rotujärjestön
alaine, katalonianpaimenkoira.

JÄSENISTÖ JA JÄSENASIAT
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 alussa oli 182 suoraa henkilöjäsentä ja yksi kunniajäsen. Vuoden 2017 lopussa
oli 148 suoraa henkilöjäsentä ja yksi kunniajäsen. Rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä oli 33. Vuonna 2017 rotujärjestöstä erosi
47 henkilöjäsentä ja henkilöjäseniksi liittyi 21 uutta jäsentä.
Hallitus käsitteli toimintavuoden aikana yhteensä 43 kennelnimianomusta tai erinäistä kennelnimen muutosasiaa.
Hallitus käsitteli ja puolsi neljää Vuolasvirta-anomusta.
Annetiin lausunnot kahdeksasta ulkomuototuomarikoulutukseen hakeutuneesta.
Puollettiin neljän hakijan hakemusta koulutukseen jalostustarkastuksen käyttäytymisosioin jalostustarkastajaksi ja yhtä
koulutukseen käyttäytymisosioin jalostustarkastuksen toimitsijaksi. Puollettiin yhtä hakemusta
luonnetestikoetoimitsijaksi.
Toimintamäärärahaa myönnettiin kaikille sitä hakeneille, neljälle yhdistykselle.
Hyväksyttiin Suomen Koreankoirat ry ja Suomen Volpino italiano ry rotujärjestön yhdistysjäseniksi.
Rotujärjestön alaisuuteen hyväksyttiin yksi uusi rotu, pieni amerikanpaimenkoira
Hallitus käsitteli esityksiä rotujen nimien suomennoksiksi ja rotumääritelmien käännöksiksi alaisistaan roduista
lancashirenkarjakoira, fila brasileiro, hokkaidonkoira, kainkoira, shikokunkoira ja kishunkoira
Vuosikokouksessa käsiteltiin yhden rodun valionarvo sääntömuutosasia.
JÄSENKOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lahdessa 24.4.2017 ja edustettuina 15 yhdistystä, sekä paikalla oli 11 suoraa
varsinaista jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Lahdessa 20.11.2017 ja edustettuina 12 yhdistystä, sekä
paikalla oli 12 suoraa varsinaista jäsentä.

JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistys julkaisi jäsenyhdistyksille suunnattuna kaksi verkkotiedotetta.
Yhdistyksen kotisivut toimivat osoitteessa; www.suomenseurakoirayhdistys.fi

JALOSTUSTOIMINTA
Hallitus käsitteli yhteensä 6 erinäistä poikkeuslupa-anomusta.
Vuosikokoukset tekivät päätöksen PEVISA-ohjelmista, seuraaville roduille: eurasier, shar pei, pyreneittenkoira, polski
owzarek nizinny, rhodesiankoira, amerikanakita, alaskanmalamuutti, mittrelspitz ja slovakiancuvac.
Vuosikokoukset tekivät päätöksen jalostuksentavoiteohjelmista, seuraavalle roduille: shar pei, pyreneittenkoira, polski
owzarek nizinny, rhodesiankoira, amerikanakita, alaskanmalamuutti, serra de airesinpaimenkoira, valkoinenpaimenkoira
ja slovakiancuvac.

TUOMARIKOULUTUS
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31.1.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti Lahdessa erikoiskoulutuksen seuraaville alaisilleen roduilleen FCI
ryhmästä 2; aidi, alentejonkoira, anatoliankoira, broholminkoira, bukovinankoira, castro laboreironkoira, dogo argentino,
estrelan vuoristokoira, fila brasilero, Hollannin rottakoira, Itävallan pinseri, kanariandoggi, karstinpaimenkoira,
mallorcandoggi, pyreneittenkoira, sao miguelinfila, shar pei, tanskalais-ruotsalainen pihakoira, tornjak, tosa ja uruguayan
cimarron. Erikoiskoulutuksien kouluttavana tuomarina toimi Paula Heikkinen-Lehkonen.
Koulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit; Erika Häkkinen (kaikki rodut), Nina Janger (dogo argentino, shar pei,
tanskalais-ruotsalainen pihakoira, pyreneittenkoira ja estrelan vuoristokoira), Kaisa Metteri-Gold (kaikki rodut), Markku
Mähönen (kaikki rodut), Antti Nieminen (kaikki rodut), Juha Palosaari (kaikki rodut), Tiina Taulos (kaikki rodut), Helin
Tenson (kaikki rodut), Jetta Tschokkinen (kaikki rodut) ja Tarmo Viirtelä (aidi, alentejonkoira, anatoliankoira,
broholminkoira, bukovinankoira, castro laboreironkoira, dogo argentino, fila brasilero, Hollannin rottakoira, Itävallan
pinseri, kanariandoggi, karstinpaimenkoira, mallorcandoggi, sao miguelinfila, tornjak, tosa ja uruguayan cimarron).
2.2.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti Lahdessa erikoiskoulutuksen seuraaville alaisilleen roduilleen FCI
ryhmästä 1; bergamasco, ceskoslovensky vlcak, karpaattienkoira, katalonianpaimenkoira, kroatianpaimenkoira,
lancashirenkarjakoira, mallorcanpaimenkoira, maremmano-abruzzese, owczarek podhalanski, polski owczarek nizinny,
pyreneittenpaimenkoirat romanianpaimenkoira, saarloos wolfhond, schapendoes, serra de airesinpaimenkoira,
slovakiancuvac ja valkoinenpaimenkoira, Erikoiskoulutuksien kouluttavana tuomarina toimi Paula Heikkinen-Lehkonen.
Koulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit; Helin Tenson (kaikki rodut), Jetta Tschokkinen (kaikki rodut) ja Juha
Putkonen (pyreneittenpaimenkoirat).
22.3.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti Lahdessa erikoiskoulutuksen seuraaville alaisilleen roduilleen FCI
ryhmästä 5; akita, alaskanmalamuutti, amerikanakita, amerikan eskimokoira, buhund, eurasier, grönlanninkoira,
hokkaido, islanninlammaskoira, kaanaankoira, kainkoira, kishu, koreanjindonkoira, lunnikoira, meksikonkarvatonkoira,
perunkarvatonkoira, shiba, shikoku, taiwaninkoira, tanskan pystykorva, thai ridgeback, thaimaanpystykorva ja volpino
italiano. Erikoiskoulutusten kouluttavina tuomareina toimivat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Erika Häkkinen (akita ja
amerikanakita). Koulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit; Maarit Hassinen (kaikki rodut), Marianne Holm (kaikki
rodut), Pia Itkonen (kaikki rodut), Tapio Kakko (amerikan eskimokoira, eurasier, islanninlammaskoira, kaanaankoira,
meksikonkarvatonkoira, perunkarvatonkoira, tanskan pystykorva ja thaimaanpystykorva) Riitta Niemelä (kaikki rodut),
Eeva Resko (amerikan eskimokoira, kaanaankoira, koreanjindonkoira, meksikonkarvatonkoira, perunkarvatonkoira,
taiwaninkoira, tanskan pystykorva, thaimaanpystykorva ja volpino italiano), Tarmo Viirtelä (kaikki rodut) ja Jarmo
Vuorinen (kaikki rodut).
8.4.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti arvostelu- ja näyttökokeet alaskanmalamuutille Vaasan koiranäyttelyn
yhteydessä. Vastaanottavina tuomareina toimivat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Erika Häkkinen.
Arvostelukokeeseen osallistuivat seuraavat tuomarit; Tiina Taulos, Matti Palojärvi,Jari Fors ja Katja Korhonen. Kaikki
suorittivat kokeen hyväksytysti. Näyttökokeeseen osallistui: Veli-Pekka Kumpumäki joka suorittivat kokeen hyväksytysti.
14.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti Lahdessa erikoiskoulutuksen seuraaville alaisilleen roduilleen
FCI ryhmästä 2; estrelanvuoristokoira FCI ryhmästä 5; taiwandog. Erikoiskoulutuksien kouluttavana tuomarina toimi
Paula Heikkinen-Lehkonen. Koulutuksiin osallistuivat seuraavat tuomarit; Anneli Pukkila (molemmat rodut), Esa
Ruotsalainen (taiwandog), Nina Janger (molemmat rodut), Erika Häkkinen (molemmat rodut) ja Antti Nieminen
(estrelanvuoristokoirat). Sekä estrelanvuoristokoira arvostelu- ja näyttökokeet. Vastaanottavina tuomareina Paula
Heikkinen-Lehkonen ja Juha Putkonen. Arvostelukokeeseen osallistujat; Antti Nieminen, Nina Janger ja Erika Häkkinen.
Kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti. Näyttökokeeseen osallistujat: Jetta Tschokkinen ja Veli-Pekka Kumpumäki jotka
suorittivat kokeen hyväksytysti.
15.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti erikoiskoulutuksen ja arvostelu- ja näyttökokeen dogo argentinolle
Lahdessa. Kokeet vastaanottivat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Juha Putkonen. Arvostelukokeeseen osallistujat; Antti
Nieminen, Maija Lehtonen ja Nina Janger. Kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti. Näyttökokeeseen osallistujat: Jetta
Tschokkinen joka suoritti kokeen hyväksytysti.
21.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti arvostelu- ja näyttökokeet alaskanmalamuutille Lahdessa.
Vastaanottavina tuomareina toimivat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Erika Häkkinen. Arvostelukokeeseen osallistuivat
seuraavat tuomarit; Maarit Hassinen, Katja Partanen, Kirsi Sainio ja Nina Janger. Kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti.
22.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti arvostelu- ja näyttökokeet islanninlammaskoiralle Lahdessa.
Vastaanottavina tuomareina toimivat Juha Putkonen ja Esa Ruotsalainen. Arvostelukokeen suorittivat seuraavat tuomarit
hyväksytysti; Erika Häkkinen, Mari Pajaskoski, Tapio Kakko, Nina Janger ja Maarit Hassinen. Hylätty Katja Partanen.
Näyttökokeen suoritti hyväksytysti Hannele Jokisilta
22.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti arvostelu- ja näyttökokeet akitalle, amerikanakitalle ja shiballe
Lahdessa. Vastaanottavina tuomareina toimivat Erika Häkkinen ja Juha Putkonen. akita arvostelukokeen suorittivat
seuraavat tuomarit hyväksytysti; Nina Janger, Unto Timonen, Kirsi Sainio, Maarit Hassinen, Veli-Pekka Kumpumäki.
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Amerikanakita arvostelukokeen suorittivat seuraavat tuomarit hyväksytysti; Kirsi Sainio, hylätty Katja Partanen ja Maarit
Hassinen. Shiba arvostelukokeen suorittivat seuraavat tuomarit hyväksytysti; Unto Timonen, Kirsi Sainio. Hylätty Katja
Partanen ja Maarit Hassinen.
29.8.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. järjesti arvostelu- ja näyttökokeet eurasierille Lahdessa. Vastaanottavina
tuomareina toimivat Erika Häkkinen ja Kirsi Honkanen. arvostelukokeen suorittivat seuraavat tuomarit hyväksytysti;
Tapio Kakko, Katja Partanen. Hylätty Maarit Hassinen ja Kirsi Sainio. Näyttökokeeseen osallistujat: Hannele Jokisilta ja
Veli-Pekka Kumpumäki jotka suorittivat kokeen hyväksytysti.
6.9.2017 Suomen Seurakoirayhdistys ry. (grosspitz, mittelspitz) järjesti yhteistyössä Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n
(kleinspitz, pomerian) ja Keeshond ry:n (keeshond) kanssa arvostelukokeen saksanpystykorville Klaukkalassa. Kaikkien
rotujen kokeisiin osallistuivat seuraavat tuomarit; Maarit Hassinen, hyväsytysti keeshond ja pomerian, hylätty grosspitz,
kleinspitz ja mittelspitz. Erika Häkkinen, hyväksytysti grosspitz, kleinspitz ja mittelspitz, hylätty keeshond ja pomerian
Hannele Jokisilta, hyväksytysti grosspitz, kleinspitz ja mittelspitz, hylätty keeshond ja pomerian. Reino Korpela,
hyväksytysti kaikki rodut

NÄYTTELYTOIMINTA
Erikoisnäyttely järjestettiin 9.7.2017 Lahdessa Jokimaan parkkipaikalla. Näyttelyyn osallistui yhteensä 390 koiraa, 38
rotua rotujärjestön alaisista roduista. Tuomareina olivat Lisa Moir (Englanti), Nicky Garbutt (Englanti), Nedim Sûta
(Bosnia-Hertzekovina), Luis Görjao Henriques (Portugali), Sanja Vretenicic (Montenegro) ja Harry Tast. Eniten
ilmoittautuneita koiria oli seuraavissa roduissa; mittelspitz (100), ja shiba (33) ja valkoinenpaimenkoira (25). Näyttelyn
kaunein koira oli rodultaan mittelspitz.

TALOUDENHOITO
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 20 euroa/varsinainen jäsen ja 2 euroa/jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen
taloudellinen tila vuoden vaihteessa oli hyvä.

HARRASTUS JA PK-TOIMINTA
Kolmipäiväisiä paimennuskoeviikonloppuja järjestettiin kesän aikana neljä. Kauden aikana pidettiin
paimennustaipumustestejä, paimennuksen esikokeita sekä joka luokan paimennuskokeita. Rotujärjestön alaisilla rodulla
oli ensisijainen ilmoittautumisoikeus sekä edullisempi ilmoittautumismaksu. Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Marjo
Haaka tai Mari Jänisniemi-Honkala. Ylituomareina toimivat Maija-Liisa Pasanen ja Sinikka Kumpusalmi.
Palveluskoirakilpailuoikeudet olivat seuraavilla roduilla: ceskoslovensky vlcak, dogo argentino, islanninlammaskoira,
katalonianpaimenkoira, polski owzarek nizinny, pyreneittenpaimenkoira, rhodesiankoira, serra de airesin paimenkoira ja
valkoinenpaimenkoira.

MUUTA
Yhdistyksen arkistolle sekä pääasiassa näyttelyyn liittyville tarvikkeille on vuokrattuna varastohotelista tila Lahdesta.
Koira Expoon osallistuivat Veijo Ahonen, Jenni Holopainen, Satu Hattunen, Riina Haapakallio, Marjo Haaka, Tarja Koski,
Johanna Duarte ja Lea Iivonen.
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