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Hyvää
Juhannusta ja
loppu kesää …

______________________________________________________________________________________
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Syksyn aikana seuraavasti:
* 20.pv elokuuta (tarvittaessa)
* 3.pv syyskuuta
* 8.pv lokakuuta
* 29.pv lokakuuta
* 26.pv marraskuuta
* 17.pv joulukuuta (tarvittaessa)
Hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat tulee toimittaa kirjallisesti, allekirjoitettuina ja ne tulee olla 2 viikkoa
ennen kokousta sihteerillä.
______________________________________________________________________________________
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Pidetään 26.11.2018 Lahdessa
Kokouksen päätettäviksi tuotavien asioiden on oltava hallituksen kokouksessa 29.10, eli toimitettuna
rotujärjestön sihteerille viimeistään 15.10 mennessä
______________________________________________________________________________________
YHTEYSTIETOPÄIVITYKSET
Lähetetään sihteerille: yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan tiedot, myös postiosoitteet
Kennelliitosta tulevien näyttelyarvostelujen vastaanottaja ilmoitetaan Kennelliitolle OmaKoirassa ja niiden
osalta joilla lomakkeet tulevat suoraan rotujärjestölle, vastaanottaja yhdistykselle postittamista varten
ilmoitetaan Marjolle, pepevinski@gmail.com
______________________________________________________________________________________
YHDISTYSPÄIVÄ, syksylä 2018 ja keväällä 2019
Järjestetään lauantaina 1.12.2018 ja lauantaina 23.3.2019.
Päivät on suunnattu ensisijaisesti yhdistyksen uusille, uusina toimikauttaan aloittaville ja toimiville.
osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Päivistä tarkemmin tietoa tulossa myöhemmin.
______________________________________________________________________________________
ROTUJÄRJESTÖN PÄÄERIKOISNÄYTTELY 2019
pidetään 8.9.2019 Lahdessa (Nastolan urheilukentällä).
______________________________________________________________________________________
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REKISTERISELOSTE
Rotujärjestön jäsenrekisteriseloste on löydettävissä yhdistyksen nettisivuilla.
______________________________________________________________________________________
TOIMINTAMÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Anomukset tulee toimittaa rotujärjestölle lokakuun loppuun mennessä.
Tietoa siitä mihin toimintamäärärahaa voidaan anoa ja saada löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.
______________________________________________________________________________________
ROTUJÄRJESTÖN JÄRJESTÄMATÄ PAIMENNUKSEN ESIKOKEET, PAIMENNUSKOKEET JA
PAIMENNUSTAILUMUSTESTIT
* Elo- ja syyskuussa 2018 Kuttukuun tilalla Vehmersalmella.
* Osallistumisoikeudessa ovat etusijalla ja omana ilmoittautumisaikanaan ovat rotujärjestön alaiset rodut ja
niiden ilmoittautumismaksu on 50 euroa (muilta roduilta 70 euroa)
* Ylituomareina toimivat Sinikka Kumpusalmi tai Maija-Liisa Pasanen ja kauden viimeisissä kokeissa
arvostelevana tuomarina ranskalainen Jean-Luc Vadakarn
* Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Marjo Haaka tai Mari Jänisniemi-Honkala
TARKEMMAT TIEDOT / OHJEET LÖYTYVÄT KENNELLIIITON TAPAHTUMAKALENTERISTA
Paimennuksen esikoe
18.8.2018, 19.8.2018
24.8.2018, 25.8.2018
7.9.2018, 8.9.2018
Paimennuskoe
18.8.2018 PAIM1, 18.8.2018 PAIM2, 18.8.2018 PAIM3
19.8.2018 PAIM1, 19.8.2018 PAIM2, 19.8.2018 PAIM3
24.8.2018 PAIM1, 24.8.2018 PAIM2, 24.8.2018 PAIM3
25.8.2018 PAIM1, 25.8.2018 PAIM2, 25.8.2018 PAIM3
7.9.2018 PAIM1, 7.9.2018 PAIM2, 7.9.2018 PAIM3
8.9.2018 PAIM1, 8.9.2018 PAIM2, 8.9.2018 PAIM3
28.9.2018 PAIM2 PAIM1, 28.9.2018 PAIM3
29.9.2018 PAIM2 PAIM1, 29.9.2018 PAIM3
30.9.2018 PAIM2 PAIM1, 30.9.2018 PAIM3
Paimennustaipumuskoe
17.8.2018, 26.8.2018, 9.9.2018
______________________________________________________________________________________
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018
Pidettiin Lahdessa, osoitteessa Simolankatu 2 (Salpausselän kennelpiirin halli) 23.4.2018
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koski avasi kokouksen klo 19.06. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja
valittiin Tarja Koski. Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Mari Jänisniemi-Honkala. Kokouksen
pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin ja valittiin Pirjo Harmoinen ja Marjo Puranen. Esitettiin ja päätettiin että
pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus, edustettuina 14 yhdistystä, joilla ääniä yhteensä 83 ja 11 suoraa
jäsentä. Kokouskutsu on postitettu jäsenistölle 5.4.2018. Hyväksyttiin esitetyt valtakirjat. Kokouksella on
käytettävissä yhteensä 94 ääntä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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Esitettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös sekä vuosikertomus. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto.
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Esitettiin ja hyväskyttiin rodun yhdistyksen Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n esityksen ja päätöksen
mukaisesti slovakiancuvacien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023.
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Koiran
on lonkkakuvaushetkellä ja kyynärkuvaushetkellä oltava vähintään 18 kk:n ikäinen. Rekisteröinnin raja-arvo
on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää
A- tai B lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta
parituskumppania.”
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
amerikanakitojen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. ” Lisäksi esitettiin ja hyväksyttiin
yhdistyksen päätöksen mukaisesti muuna rotukohtaisena erityisehtona: ”FCI:n ulkopuolisesta maasta
tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin
lausunnon perusteella.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja
päätöksen mukaisesti amerikanakitojen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023.
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti polski
owczarek nizinnyjen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Siitoksen käytettävien koirien on oltava
lonkkakuvattuja. Siitokseen hyväksytään koira, jonka lonkkien tutkimustulos on A-C.” Esitettiin ja
hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti polski owczarek
nizinnyjen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023.
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Dogo Argentino Club Finland ry:n esityksen mukaisesti dogo
argentinojen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.
Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen
jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä
kokonaisuudessaan.” Todettiin että rotujärjestön päätösesitys on 15.4 pidettävän Dogo Argentino Club
Finland ry:n kokouksen esityslistalla olevan päätösesityksen mukainen. Kokouksen päätöstä ei
aikataulullisesti ollut mahdollista sisällyttää rotujärjestön kokouskutsun esityslistalle, päätös PEVISA:sta ei
ole PEVISA-säännön mukainen. Todettiin että Dogo Argentino Club Finland ry:n päätös on ollut esitetyn
mukainen. Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Dogo Argentino Club Finland ry:n esityksen
mukaisesti dogo argentinojen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023. Todettiin että rotujärjestön
päätösesitys on 15.4 pidettävän Dogo Argentino Club Finland ry:n kokouksen esityslistalla olevan
päätösesityksen mukainen. Kokouksen päätöstä ei aikataulullisesti ollut mahdollista sisällyttää rotujärjestön
kokouskutsun esityslistalle. Todettiin että Dogo Argentino Club Finland ry:n päätös on ollut esitetyn
mukainen.
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Serrat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti serra de
airesinpaimenkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Jalostukseen käytettävistä koirista tulee
astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto. Molempien vanhempien tulee olla astutushetkellä 24 kuukautta
täyttäneitä.” Lisäksi esitettiin ja hyväksyttiin pysyvänä poikkeuslupana hyväksyttäväksi:
”Lonkkakuvauslausuntoa ei vaadita ulkomaan rekisterissä olevalta koiralta.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun
yhdistyksen Suomen Serrat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti serra de airesinpaimenkoirien
jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023.
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Suomen Broholmeryhdistys ry:n esitys rodun yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti:
”Lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, tutkimusalaikäraja 18kk. Spondyloosilausunto, tutkimusalaikäraja 24kk. Sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta (SAS), tutkimusalaikäraja 12kk ja mikäli sydämestä
kuuluu sivuääni, edellytetään laajan sydämen ultraäänitutkimuksen teettämistä. Luonnetesti, MHluonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärärajoitus 25 urokselle ja
nartulle. Tutkimukset tulee olla tehty ja lausuttu ennen astutusta. Lisäksi esitetään virallisen ulkomuodon
jalostustarkastuksen teettämistä.” Esitettiin ja hyväksyttiin rotujärjestön päätösesityksen mukaisesti
poistettavaksi vaatimuksen ulkomuodon jalostustarkastuksen teettämisestä ja tarkennuksena ”suoritetun”
luonnetestiin, MH-luonnekuvaukseen ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen, eli broholminkoirien
PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023: ”Lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, tutkimusalaikäraja 18kk.
Spondyloosilausunto, tutkimusalaikäraja 24kk. – Sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta
(SAS), tutkimusalaikäraja 12kk ja mikäli sydämestä kuuluu sivuääni, edellytetään laajan sydämen
ultraäänitutkimuksen teettämistä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virallinen käyttäytymisen
jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärärajoitus 25 urokselle ja nartulle. Tutkimukset tulee olla tehty ja
lausuttu ennen astutusta.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Broholmeryhdistys ry:n
esityksen ja päätöksen mukaisesti broholminkoirien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023,
tarvittaessa mahdollisen muuttuvan PEVISA-päätöksen mukaiseksi.
Esitettiin ja hyväksyttiin Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
kuormanvetokokeiden uudet säännöt ja niihin liittyvät muut ohjeistukset
Esitettiin ja hyväksyttiin Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
valionarvosäännöiksi: ”Saadakseen kuormanvetovalion arvon koiran on saatava kaksi ”kiitettävää” (KVK1)
arvosanaa alaskanmalamuuttien kuormanvetokokeesta kahdelta eri koekaudelta tai koiran on saatava yksi
”kiitettävä” (KVK1) ja kaksi ”hyvä” (KVK”) arvosanaa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Lisäksi esitetään
hyväksyttäväksi, yhdistyksen esityksen mukaisesti, että rodun yhdistyksellä on oikeus muuttaa
sananmuotoa, kennelliiton sitä vaatiessa kuitenkin niin että rotukohtaiset valionarvovaatimusten ja
koepalkintoarvosanojen sisältö pysyy muuttumattomana.”
Kaikki PEVISA-asiat, jalostuksentavoiteohjelmat, Alaskanmalamuuttien kuormanvetokoesääntömuutos sekä
valionarvosääntömuutos tarkastettiin kokouksessa heti.
Muissa asioissa keskusteltiin mahdollisista varojen turvallisesta sijoittamisesta, Rhodesiankoirien
rotumääritelmän muutos ridgen poistamiseksi ja Palveluskoiraliiton jäsenyydestä ja jäsenmaksusta.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35
______________________________________________________________________________________
SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY (SSKY) ANSIOMERKKISÄÄNNÖT
Yleistä
Suomen Seurakoirayhdistys ry osoittaa tunnustuksensa koiraharrastustoiminnan, sekä rotua ja
rotujärjestöä edistävien päämäärien hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä antamalla rotujärjestön
hopeisen tai kultaisen ansiomerkin. Suomen Seurakoirayhdistys ry:n hallitus voi huomionosoituksena antaa
kunniaviirin henkilölle tai yhteisölle.
Ansiomerkin myöntää SSKY:n hallitus ensisijaisesti SSKY:n jäsenyhdistyksen tai henkilöjäsenen tekemästä
esityksestä. Perustellusta syystä esityksen voivat antaa myös SSKY:n hallituksen jäsenet tai puheenjohtaja,
kuitenkin siten että hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan esitystä ansiomerkin myöntämisestä hallituksen
jäsenelle tai puheenjohtajalle näiden toimikausien aikana ei oteta käsiteltäväksi.
Ansiomerkin myöntämistä koskeva esitys tehdään Suomen Seurakoirayhdistyksen hallitukselle. Esitys on
jätettävä kalenterivuoden loppuun mennessä. Ansiomerkki luovutetaan sen saajalle SSKY:n seuraavan
vuoden vuosikokouksessa, tai jos esityksessä toisin pyydetään tai hallitus erikseen niin päättää, muussa
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kunniamerkin arvolle sopivassa tilaisuudessa. Esitys kunniamerkin myöntämisestä on tehtävä yhdistyksestä
saatavalla ansiomerkkiesityslomakkeella. Lomake on täytettävä huolellisesti. Esityksessä on selvästi
eriteltävä se toiminta, jonka perusteella merkkiä anotaan ja kuinka kauan kukin toiminta on kestänyt.
Jäsenyhdistyksen tekemän esityksen allekirjoittaa esityksen tehneen yhdistyksen puheenjohtaja.
Esitettäessä ansiomerkkiä useammalle henkilölle samanaikaisesti on esityksessä selvästi ilmoitettava
ansiomerkkien toivottu puoltojärjestys. Mikäli järjestystä ei ole merkitty, käsitellään ansiomerkit siinä
järjestyksessä kuin niitä on esitetty. Puutteellisesti täytettyjä ansiomerkkiesityksiä ei oteta hallituksen
käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle.
Rotujärjestö pitää erillistä luetteloa jaetuista ansiomerkeistä ja kunniaviireistä.
Ansiomerkkien ja kunniaviirin säännöt
Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on aikaisemmin saanut tunnustuksena SSKY:n alaisen
rotuyhdistyksen huomionosoituksen, ollut vähintään kymmenen (10) viimeksi kuluneen vuoden ajan SSKY:n
tai sen jäsenyhdistyksen jäsen, toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt koiraharrastustoimintaa ja osallistunut
merkittävällä tavalla järjestötyöhön SSKY:n tai sen jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi
katsotaan myös toiminta koe- tai ulkomuototuomaritehtävissä, koulutustehtävissä sekä merkityksellinen
kasvatustyö.
Ansiomerkki voidaan erityisestä syystä antaa myös muulle SSKY:n alaisissa luottamustehtävissä,
koiraharrastustoiminnan hyväksi ansiokkaasti toimineelle henkilölle.
Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on vähintään viisi (5) vuotta aikaisemmin saanut
SSKY:n hopeisen ansiomerkin sekä merkittävällä tavalla edistänyt maamme koiraharrastustoimintaa,
toimiessaan myös Suomen Kennelliiton, tai kennelpiirin merkittävissä luottamustehtävissä.
Ansiomerkki voidaan erittäin painavasta syystä antaa myös muulle Suomen Kennelliiton tai kennelpiirin
luottamustehtävissä koiraharrastustoiminnan hyväksi ansiokkaasti toimineelle henkilölle, joka on Suomen
Kennelliiton hyväksymän järjestön jäsen, ja joka on vähintään viisi (5) vuotta aikaisemmin saanut SSKY:n
hopeisen ansiomerkin.
Kunniaviiri
Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena, kunnianosoituksena tai merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai
yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on edistänyt koiraharrastustoimintaa ja toiminut SSKY:n alaisen
rotuyhdistyksen tai SSKY:n hyväksi tukemalla sen toimintaa.
Säännöt on hyväksytty Suomen Seurakoirayhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 17.03.2009 ja
vuosikokouksessa 21.04.2009.
______________________________________________________________________________________
VERKKOTIEDOTE
Lähetetään sähköpostitse yhdistyksien sihteereille tai muuhun yhdistyksen ilmoittamaan osoitteeseen,
mistä se tulee toimittaa edelleen muille tarvittaville toimihenkilöille. Kukin yhdistys tiedottaa jäseniään
koskevista rotujärjestön asioista omissa jäsenjulkaisuissaan.
______________________________________________________________________________________
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SSKY:N HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2018
PUHEENJOHTAJA
Tarja Koski, Pihlajatie 21, 07190 Halkia 0400 476 171 / tarja.koski@pornainen.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Marjo Haaka, Juhana-Herttuen tie 7 B 33, 00600 Helsinki 040 596 8655 / pepevinski@gmail.com
SIHTEERI / JÄSENSIHTEERI (nettisivujen ylläpito & jalostusasioista vastaava)
Mari Jänisniemi-Honkala, Myllykseläntie 156, 17450 Iso-Äiniö 044 258 3764 / mari.janisniemi@lumikuono.com
RAHASTONHOITAJA
Lea Iivonen, Kalliopellontie 49, 16600 Järvelä 041 545 2092 /ssky.rahastonhoitaja@gmail.com
MUUT JÄSENET
Veijo Ahonen, Jokela 040 900 8630 / veijo.ahonen@seskurssit.com
Erika Häkkinen, Lahti 040 844 3368 / greatflames@gmail.com (tuomarikoulutusvastaava)
Annu Aunola, Helsinki / aunola.annu(at)gmail.com
Riina Haapakallio, Tennilä 040 196 4292 / riina.haapakallio@gmail.com
Satu Hattunen, Vantaa 040 506 1149 / satu.hattunen@gmail.com (PK-vastaava)
Jenni Holopainen, Sippola 045 110 9393 / knlicystar@gmail.com
NÄYTTELYTOIMIKUNTA
sihteeri; Mari Jänisniemi-Honkala 044 258 3764 / mari.janisniemi@lumikuono.com
puheenjohtaja; Tarja Koski 0400 476 171 / tarja.koski@pornainen.fi

Rotujärjestön, Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen kuuluu 65 rotua, joista 38.lla on oma
yhdistys. Suoria henkilöjäseniä on hieman alle kaksisataa. Rotujärjestönä Suomen Seurakoirayhdistys ry
on Suomen suurimpia, kun sen jäsenmäärä on, yhdistyksien jäsenet mukaan lukien noin 5000 jäsentä.
______________________________________________________________________________________
JAKELU:
Rotua harrastavat yhdistykset: Akita ry, Alaskanmalamuuttiyhdistys ry, Dogo Argentino Club Finland ry,
Islanninkoirat-yhdistys ry, Slovakianpaimenkoirayhdistys ry, Suomen Amerikanakita ry, Suomen Eurasier Kerho ry,
Suomen Lancashire heeler yhdistys ry, Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry, Suomen Owczarek Podhalanskit ry,
Suomen PON-kerho ry, Suomen Pyreneläiset ry, Suomen Ridgeback -yhdistys ry, Suomen Schapendoes ry, Suomen
Tanskalaisruotsalaiset pihakoirat ry
Rotuyhdistykset: Dogo Canario Finland ry, Estrelanvuoristokoirayhdistys ry, Suomen Buhund ry, Suomen
Broholmeryhdistys ry, Suomen Kaanaankoirat -yhdistys ry, Suomen Karvattomat Rodut ry, Suomen
Katalonianpaimenkoirat ry, Suomen Koreankoirat ry, Suomen Kromfohrländer ry, Suomen Lunnikoirayhdistys ry,
Suomen Mittelspitz ry, Suomen Nihonken ry, Suomen Serrat ry, Suomen Shar Pei -harrastajat ry, Suomen Shiba ry,
Suomen Thai Ridgebackit ry, Suomen Valkoinenpaimenkoira ry, Suomen Volpino Italiano ry
SSKY – hallitus

