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ja viestintätoimikunta, jonka puheenjohtajana 

toimii yhdistyksen puheenjohtaja
Jussi Liimatainen.

Taitto: PawDium • www.pawdium.com

Vuodenvaihteessa tuli kaksi vuotta täy-
teen yhdistyksen puheenjohtajan pes-
tissä. Jakso on pitänyt sisällään jatkuvaa 
muutosta niin toiminnan, talouden-
hoidon, kuin yhdistyksen sääntöjen-

kin osalta. Päättynyt vuosi olikin yksi aktiivisimmista 
yhdistyksen historiassa ja sisälsi myös monenlaista 
juhlavuoteen liittynyttä tapahtumaa. Samaan aikaan 
yhdistyksen talous on kehittynyt hyvin ja viime vuo-
den tulosta voi pitää erinomaisena. Yhdistyksen kiin-
teistä kuluista on toteutettu merkittäviä säästöjä ja 
jatkossa entistä suurempi osa tu-
loista voidaan käyttää toimintaan 
rotujemme hyväksi. Hyvä näin.

Tässä lehdessä on myös vuosi-
kertomus vuodelta 2016, paljon 
on ollut tapahtumaa. Nyt tuntuu 
siltä, että välttämättömät muu-
tokset on toteutettu ja kaikki 
energia voidaan keskittää kääpiö-
koiriemme hyväksi. Tulevaisuus 
näyttää lupaavalta.

Yhdistyksen vuosikokous jär-
jestetään perinteisessä paikassa 
Best Western Hotelli Haagassa 
15.3., kaikki toiminnasta kiin-
nostuneet mukaan valitsemaan 
toimihenkilöitä seuraavalle kau-
delle.

Perinteinen 
Messarin näyttely
Varasimme muutaman vuoden 
tauon jälkeen esittelypisteen 
Messarin rotutorille. Ständin 
kustannukset kalusteineen ovat 
aika suuret, mutta saatujen pa-
lautteiden mukaan panostus oli 
kannattava. Kiitos kaikille mu-
kana olleille rotuyhdistyksille, 
esittelypisteen pyörittäminen 
kahden päivän ajan vaatii suuren 
joukon vapaaehtoisia.
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Näyttelyn yhteydessä kukitettiin perinteiseen tapaan myös 

yhdistyksemme Vuolasvirta –palkitut kasvattajat. Tällä kertaa 
palkittuja oli kaksi: Lassi Alestalo Arte Figure kiinanharja-
koirista ja Erja Nieminen Bounien bologneseista. Lämpimät 
onnittelut yhdistyksen puolesta vielä näin jälkikäteen.

Kaivari 2017
Kaivarin näyttely palaa nyt normaaliin ajankohtaan elo-
kuun viimeiseen viikonloppuun 27.8. Perinteinen Janak-
kalan näyttely on samana viikonloppuna ja sen ryhmät 
pyritään sijoittamaan entiseen tapaan niin, että samana 

viikonloppuna olisi mahdollista kilpailla kummassakin 
näyttelyssä. Uutta Kaivarissa on tänä vuonna se, että näyt-
tely toimii myös muutaman SKKY:n ulkopuolisen rodun 
pääerikoisnäyttelynä. Nämä rodut ovat villakoirat ja bichon 
friset; hienoa saada myös näiden rotujen erkkarit Kaivariin.

Ja entiseen tapaan: kehotus rotuyhdistyksille miettiä, mi-
ten omaa rotukehää halutaan juhlistaa. Pic nic tapahtumien 
järjestämiseen paikka on ihanteellinen. Tuomarilista tullaan 
julkaisemaan ihan lähiaikoina. Listalla on paljon tuoreita 
nimiä ja todellisia kääpiökoiraspesialisteja, uskon sen olevan 
kiinnostava näytteilleasettajille. 
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SKKY:n rotujen 
rekisteröinnit 7,3 % 
kaikista roduista 

Uuden vuoden alkaessa 
on aina hyvä katsoa vä-
hän myös menneeseen 
vuoteen. Vuoden 2016 
aikana rotujamme rekis-

teröintiin yhteensä 3 380, mikä on n. 
100 koiraa vähemmän, kuin edellisenä 
vuonna. Prosenttiosuus kaikkien rotujen 
rekisteröinneistä on silti yksi suurimmis-
ta yhdistyksen historian aikana. 

SKKY:n suurimmat
Kärkisijalla SKKY:n suurilukuisim-
pana rotuna ovat usein vuorotelleet 
ranskanbulldoggi ja coton de tulear. 
Viime vuonna cotonit ottivat edellise-
nä vuonna menettämänsä ykkössijan 
takaisin 514 rekisteröinnillä, mikä on 
aika normaali määrä rodulle. Ranskik-
sissa ollaan totuttu pidemmän aikaa 
yli 500 rekiströintiin, nyt tultiin alas 
edellisestä vuodesta sadalla koiralla. 
Ranskiksia tulee Suomeen rekiste-
röityjen tuontien lisäksi merkittävät 
määrät myös ilman papereita, joten 
kokonaismäärä lienee entisellään.

Vakaasti suosiotaan kasvattaneet 
kleinspitzit nousivat ranskiksen laskun 
ansiosta nyt jo toiselle sijalle määrissä, 

yhteensä 488 rekisteröintiä ja maaginen 
500 raja on lähellä. Toisen ”pienpysty-
korvamuunnoksen”, pommien suosio 
on myös kasvussa ja viimevuotinen 
määrä 234 on rodun ennätys. Yhteen-
laskettuna nämä ovat siis SKKY:n suu-
rin rotu ja kaikki muunnokset (mittel, 
gross, kessu) yhteenlaskettuna yksi Suo-
men suosituimmista roduista. 

Vakaa keskikasti
Suurilukuisen kärjen takana on useita 
vakiintuneita rotuja, joiden keskinäisissä 
suhteissa tapahtuu muutoksia. Kiinan-
harjakoirien määrät ovat olleet viime 
vuosina laskussa. Toki 317 rekisteröin-
tiä on edelleen upea määrä, mutta taka-
vuosien 600 koiraa on kaukana. Perään 
hengittävät jo yorkiet, jotka ovat kas-
vasttaneet suosiotaan, 264 ei ole rodun 
ennätys, mutta suunta on ollut pitkään 
ylöspäin. Lähellä ovat myös bostonit 
231 rekisteröinnillä, tosin kasvu vai-
kuttaisi ainakin väliaikaisesti taittuneen. 
Edellä mainitut ovatkin ainoat yli 200 
koiraa rekisteröivät rotumme. 

Nousijat järjen takana

Suurinta kasvuaan roduistamme teke-
vät bologneset. Ennätysmäärä 139 re-
kisteröintiä, mikä on kaksinkertainen 
määrä 10 vuoden takaiseen. Taakse 
jäivät mm. schipperket, joiden lasku 
näyttäisi taittuneen ja määrä 117 on 
enemmän, kuin parina viime vuonna. 
Tämän samaan porukkaan on noussut 
huikealla nousullaan myös maltankoi-
rat. Rotu on yleistynyt määrältään jo 
pitkään, mutta nousua viime vuoden 
78:sta (ennätys sekin) 112 rekisteröin-
tiin voi pitää jo harppauksena. Valkoi-
set bichon rotumme (coton, bolognese 
ja malta) näyttävän kokonaisuudes-
saan olevan hyvässä vedossa, ainakin 
mitä tulee määriin. Venäjäntoyn rekis-
teröinnit näyttävät vakiintuneen sadan 
tienoille, viime vuonna siis tasan 100. 

Griffoneita on syytä tarkastel-
la kokonaisuutena, koska samoissa 
pentueissa voi olla eri muunnoksia. 
Kokonaismäärä 121 on aika normaa-
li viimevuosiin nähden, merkittäviä 
muutoksia on kuitenkin tapahtunut 
muunnosten välillä. Bruxellois saavutti 
viime vuosien ennätyksensä ja nousi 
suurilukuisimmaksi muunnokseksi 67 
rekisteröinnillä. Viime vuosien suosi-
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tuimmassa muunnoksessa brabanco-
neissa tapahtui vastaavansuuruinen 
lasku ja rekisteröintejä vain 47.

Pienet
Lhasa apsot näkyvyydeltään iso rotu, 
mutta rekisteröintimäärää, 71 kappa-
letta voi pitää pienenä. Kasvua hiukan 
viime vuoteen nähden, mutta kovin 
yleisenä sitä ei voi  pitää. Lhasojen taak-
se jäi nyt chinit, vain 56 rekisteröintiä. 
Rodussa totuttiin takavuosina yli 100 
koiran rekisteröinteihin, mutta nyt 
suunta on ollut pidempään alaspäin. 

”Bolognesemaista” nousuaan tekee 
myös uusin rotumme venäjän bolon-
ka. Rotu hyväksyttiin Pohjoismais-
sa vasta 2013, mutta viime vuonna 
rekisteröitiin jo 43 yksilöä. Pienessä 
rodussa on useita aktiivisia kasvat-
tajia, joten nousun voi ennustaa jat-
kuvan. Toisen uudemman rotumme, 
prahanrottakoirien suosio sen sijaan 
näyttää taittuneen ja pari vuotta on 
tullut laskua. Tämän rodun ensim-
mäiset yksilöt rekisteröitiin 2011 ja 
nyt rekisteröitiin 37 koiraa. Samaan 
lukuun päätyi myös löwchen, mutta 

sitä voi pitää puolestaan positiivisena. 
Rotu näyttää kasvun merkkejä: parin 
vuoden takainen 17 koiraa vaikutti 
huolestuttavalta.

Pienimpien rotujen paikkaa pitä-
vät nyt apinapinserit (24) ja kingcallet 
(17). Kingcalleille tämä on neljäs pe-
rättäinen vuosi alle 20 rekisteröinnin, 
apinoilla määrä on pienin 10 vuoteen. 
Toivotaan, että näissä persoonallisissa 
ja viehättävissä roduissa löytyy vielä 
innokkaita kasvattajia. Kun määrä käy 
pieneksi, niin jalostusmateriaali ehtyy, 
aktiivisia kasvattajia tarvitaan.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ryhmä 1

schipperke 143 140 175 159 154 120 124 102 103 117

Ryhmä 2

apinapinseri 47 27 46 27 33 49 36 30 35 24

Ryhmä 3

yorkshirenterrieri 205 241 228 258 319 274 299 262 295 264

Ryhmä 5

kleinspitz 354 436 479 482 497 484 484 451 457 488

pomeranian 139 185 182 231 180 202 222 220 203 234

Ryhmä 9

bolognese 66 92 67 79 79 107 98 94 125 139

bostoninterrieri 76 118 120 152 191 182 200 257 265 231

coton de tulear 555 602 582 596 590 544 478 534 503 514

griffon belge 20 38 21 38 29 29 23 30 13 17

griffon bruxellois 44 55 51 42 46 62 39 37 53 67

japanese chin 90 118 86 112 91 64 91 73 86 56

kiinanharjakoira 611 464 607 496 521 479 413 353 390 317

kingcharlesinspanieli 27 30 19 22 30 26 19 17 19 17

lhasa apso 71 89 80 105 62 94 81 82 64 71

löwchen 57 60 45 67 43 43 41 17 31 37

maltankoira 60 58 65 67 44 48 65 74 78 112

petit brabancon 68 48 46 68 61 44 60 64 66 47

prahan rottakoira 0 0 0 0 17 30 36 47 39 37

ranskanbulldoggi 240 394 514 556 580 563 511 474 540 448

venäjän bolonka 0 0 0 0 0 0 11 18 29 43

venäjän toy 73 80 118 105 108 100 96 111 97 100

2946 3275 3531 3662 3675 3544 3427 3347 3491 3380

45891 53047 50806 51399 50002 49743 46904 46426 46953 46237

6,42 6,17 6,95 7,12 7,35 7,12 7,31 7,21 7,44 7,31



Kevään 2017 
erikoiskoulutukset  
ja arvostelukokeet

 ★ 22.3.  Arvostelukoe:  
    yorkshirenterrieri

 ★ 23.3.  Erikoiskoulutus: 
    saksanpystykorvat

 ★ 12.4. Koe: boston

 ★ 10.5. Arvostelukoe: ranskanbulldoggi 

 ★ 11.5. Arvostelukoe: schipperke

 ★ 17.5. Arvostelukoe: venäjäntoy

 ★ 18.5. Arvostelukoe: apinapinseri
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Kokemuksia 
Messukeskuksen 
rotutorilta  
10. -11.12.2016



8� toydogs

A llekirjoittaneelta tie-
dusteltiin alkusyksyn 
SKKY:n hallituksen 
kokouksessa, olisinko 
halukas organisoimaan 

SKKY:n ständin järjestelyt rotutorilla 
joulukuussa Messukeskuksessa.  Minä 
otin tehtävän vastaan aavistamatta 
vielä lainkaan,  mitä kaikkea se sisäl-
täsi.  Yhdistyksemme puheenjohtaja 

Jussi auttoi alkuun laittamalla yh-
distyksille tiedon mahdollisuudesta 
osallistua rotutorille. Ja jos intoa ja 
kiinnostusta löytyi yhdistyksestä, 
opastettiin olemaan yhteydessä mi-
nuun. 

Ensimmäiset yhteydenotot sain 
jo samana päivänä, kun tieto oli il-
moitettu yhdistyksille. Sainkin sitten 
kokoon aktiivisen ryhmän eriyhdistyk-

sistä  ja apu jo aikaisemmin rotutorille 
osallistuneilta. Ständille kuului tietty 
kiinteä määrä kulkulupia  henkilöille, 
ja koirille sai päiväkohtaisia kulkulu-
pia tarvittava määrä.  Kulkuluvilla sai 
tuoda paikalle myös koiria, jotka eivät 
osallistuneet näyttelyyn.  Pientä on-
gelmaa aiheutti  se, että Kennelliitolle 
piti ilmoittaa tarvittavien kulkulupi-
en määrät /päivä jo ennen lokakuun 



toydogs� 9

loppua.  Tästäkin selvittiin, kun sain 
jälkitilauksella tilattua kulkulupia li-
sää. Yhdistyksen varaama ja maksama 
ständipaikka ei otsalaudan lisäksi sisäl-
tänyt mitään muuta. Tämäkin selvisi 
kun sain s-postiini kuvaston,  josta piti 
varata kalusteet ja valaistus.  

Ständillä oli hyvin edustettuna use-
at rotumme ja  paikalla oli  yhdistysten 
edustajia.  Olimme yhdessä sopineet 

etukäteen ajat,  miten päivystämme 
ständillä viikonlopun aikana.  Yhdis-
tyksillä oli erinomainen  mahdollisuus 
olla  kertomassa omasta rodustaan ja 
jakaa samalla rotuesitteitä ohikulkijoil-
le. Olimme myös sopineet, että kaikki 
tuovat kuvia roduistaan, joilla saimme 
väriä seinille. 

Luulen, että  itse etukäteen jännitin 
,  miten ständillä olo sujuu samanai-

kaisesti usean toisilleen vieraan  koiran 
kanssa. Sopu teki tilaa ja luulen, että 
kaikilla oli kivaa. Moneen uutteen 
koiraihmiseen tutustuin  ja moneen 
rotuun sain ihan uuden näkökulman.  
Vielä näin laitan kiitoksen kaikille 
niille, joiden kanssa sain toteuttaa 
rotutorin. 

Rotutori-terveisin 
Katja Johansson
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Hallituksen päätöksiä 

Seuraavassa tiivistelmä 
hallituksen käsittelemis-
tä asioista. Mukana ei ole 
yhdistyksen juoksevia asi-
oita, kuten jäsen- ja ken-

nelnimiasiat, eikä myöskään yksittäisiä 
henkilöitä tai koiria koskevia asioita.

Hallituksen kokous 12.1.
Päätettiin maksaa kulukorvaukset 
edellisvuoden mukaisesti. Koulutus-
tilaisuuksissa tuomareilla maksetaan 
Kennelliiton matkustussäännön mu-
kaisesti. Koulutustilaisuuksiin koiriaan 
tuoville korvataan matkakuluina 0,30 
€/km/ajoneuvo. Hallituksen kokouk-
sista maksetaan verohallinnon ohjeen 
mukaisesti kilometrikorvaukset. 

Vuosikokous pidetään keskiviik-
kona 15.3.2017 Hotelli Haagassa. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kä-
siteltäväksi tulevat bostoninterrierin ja 
coton de tuléarin Pevisa ehdotukset. 
Kokouskutsu lähetetään jäsenistölle 
sähköpostitse ja mainos julkaistaan 
myös www-sivuilla. 

Hyväksyttiin vuoden 2016 vuosi-
kertomus. 

Hyväksyttiin vuoden 2016 tilin-
päätös ja tase. 

Kyselyihin rotujen perusarvoista on 
saatu heikosti vastauksia. Päätettiin, 
että päivitetään perusarvoja, mikäli 
rotuyhdistys sitä erikseen pyytää.

Kennelliitto on pyytänyt kiinnit-
tämään huomiota keskeneräisiin ja-

lostuksen tavoiteohjelmiin. Välitettiin 
tieto asiasta rotuyhdistyksille. 

Järjestetään rotuyhdistyksille kou-
lutuspäivä, jossa perehdytään JTO:n 
laatimiseen.

Erikoisnäyttely vuodelle 2018 on 
hyväksytty ja se pidetään 26.8.2018. 

Todettiin, että Rotutori Messu-
keskuksen näyttelyssä oli onnistunut 
tapahtuma, vaikka kustannuksiltaan 
melko kallis.

Päätettiin tukea jäsenyhdistysten 
osallistumista KoiraExpoon. SKKY 
maksaa tukea ilmoittautumismaksua 
vastaan 70 € jäsenyhdistystä kohden 
(yhden henkilön, yhden päivän osal-
listumismaksu).
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★★ Suomen★Kääpiökoirat★ry

Toimintakertomus 
vuodelta 2016
1. Yleistä
Vuosi 2016 oli Suomen Kääpiökoi-
rat ry:n (SKKY) 30. toimintavuosi 
kääpiökoirarotujen rotujärjestönä. 
Vuoden aikana yhdistys on toteutta-
nut tarkoitustaan hoitamalla Suomen 
Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
ry:n rotujärjestön ohjesäännön mu-
kaisia velvoitteita. 

Vuoden aikana hyväksyttiin yh-
distyksen uudet säännöt ja ne tulivat 
voimaan Patentti- ja rekisterihallituk-
sen hyväksynnän jälkeen 20.09.2016. 
Muutoksen yhteydessä yhdistyksen 
nimi Suomen Kääpiökoirayhdistys 
– Finlands Dvärghundsförening ry 
muutettiin muotoon Suomen Kää-
piökoirat ry. 

SKKY:n rotuja rekisteröitiin vuo-
den aikana 3 380 (3 491 vuonna 
2015). Osuus kaikkien rotujen re-
kisteröinneistä oli 7,31 % (7,44 % 
vuonna 2015). 

2. Jäsenistö
Yhdistykseen kuului vuonna 2016 
359 henkilöjäsentä (402 vuonna 
2015). Jäsenistö jakautui seuraavasti: 
332 varsinaista jäsentä, 2 ainaisjäsen-
tä, 8 kunniajäsentä, 1 nuorisojäsen, 
16 perhejäsentä. Erillinen tuomari-

jäsenyys poistui sääntömuutoksen 
yhteydessä. Henkilöjäsenten lisäksi 
aiempaa suurempi osa jäsenistöä on 
SKKY jäseniä jäsenyhdistyksensä 
kautta. 

SKKY:n 18 jäsenyhdistystä ovat:
Bolognese ry, Japanese Chin Finland 
ry, Kingcharlesinspanieli ry , Lhasa 
Apsot ry, Maltalaiset ry, Pienpystykor-
vat ry, Prahanrottakoirat ry, Suomen 
Affenpinserit ry, Suomen Bostonit ry, 
Suomen Coton de Tuléar ry, Suomen 
Griffonyhdistys ry, Suomen Kiinan-
harjakoirat ry, Suomen Löwchen ry, 
Suomen Ranskanbulldogit ry, Suo-
men Schipperkekerho ry, Suomen 
Venäjäntoyt ry, Venäjänbolonkat ry, 
Yorkshirenterrieri ry. Jäsenyhdistys-
ten yhteinen jäsenmäärä oli noin 4500 
henkeä.

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 15 
€ vuosijäseniltä, 10 € nuorisojä-
seniltä, 7 € perhejäseniltä ja 2,5 € 
jäsenyhdistyksiltä/ varsinainen jä-
sen. Uusilta jäseniltä perittiin 5 €:n 
liittymismaksu.

3. Hallinto
Hallituksen puheenjohtajana toimi 
Jussi Liimatainen, varapuheenjohta-
jana Toni Saira, sihteerinä ja jäsensih-

teerinä Anna Ratia, rahastonhoitaja-
na Laura Ruotsalainen. Muut jäsenet 
olivat Elizabeth Schauman, Jarmo 
Hilpinen, Kaisa Metteri-Gold, Katja 
Johansson, Päivi Rantanen (28.9. asti) 
ja Tiina Taulos. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 
7 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat 
läsnä seuraavasti: Hilpinen (6/7), 
Johansson (6/7), Liimatainen (7/7), 
Metteri-Gold (4/7), Ratia (7/7), Ran-
tanen (4/5), Ruotsalainen (6/7), Saira 
(6/7), Schauman (4/7), Taulos (7/7).

Yhdistyksen toiminnantarkastajina 
ovat toimineet Pauliina Ranta ja Timo 
Virkilä, sekä varatoiminnantarkastaji-
na Johanna Kangassalo ja Mia Vesala.

Rotujärjestön ulkomuototuomari-
koulutuksesta on vastannut toimikun-
ta, jonka puheenjohtajana on toimi-
nut Tiina Taulos. Rotumääritelmäasiat 
ovat hoitaneet Tiina Taulos ja Jussi 
Liimatainen.

Yhdistyksen sähköisen lehden vas-
taavana toimittajana on toiminut Jussi 
Liimatainen. WWW-sivujen webmas-
terina on toiminut Markku Kelokari.

4. Yhdistyskokoukset
Vuosikokous pidettiin 16.3. Hotelli 
Best Western Haagassa.



5. Ulkomuoto- 
tuomarikoulutus
Vuoden painopistealueena oli 
bichon-tyyppisten rotujen koulu-
tukset, näille järjestettiin sekä eri-
koiskoulutuksia, arvostelukokeita, 
että näyttökokeita. Muiden rotujen 
koulutuksia järjestettiin vuosisuun-
nitelman mukaisesti.

Järjestetyt rotujen erikoiskoulu-
tukset:
9.3. löwchen
10.3. bolognese, maltankoira ja  
 coton de tulear
21.4. kiinanharjakoira ja  
 yorkshirenterrieri 
6.10. prahanrottakoira,  
 venäjäntoy ja  
 venäjänbolonka
13.10. schipperke ja apinapinseri 

Järjestetyt koetilaisuudet ja uudet 
ulkomuototuomarioikeudet:
9.3. lhasa apso  
 arvosteluoikeudet  
 Kimmo Mustonen  
 Jenna Leino  
 Tarja Löfman
18.5.  ranskanbulldoggi  
 ei myönnettyjä  
 arvosteluoikeuksia
21.9. coton de tuléar  
 arvosteluoikeudet  
 Juha Palosaari
21.9.  löwchen  
 arvosteluoikeudet  
 Kimmo Mustonen 
 Tuula Savolainen 
 Kaisa Metteri-Gold 
 Maarit Hassinen
5.10. maltankoira  
 arvosteluoikeudet 
 Kaisa Metteri-Gold
5.10. bolognese  
 arvosteluoikeudet  
 Tuula Savolainen 
 Vesa Lehtonen 
 Kaisa Metteri-Gold 
 Eija Halonen.

Vuoden aikana vastaanotettiin 27 
arvostelukoesuoritusta, joista hyväk-

syttiin 13 ja hylättiin 14. Suoritusten 
onnistumisprosentti jäi siis alhaiseksi 
ja oli 48 %.

6. Jäsenistölle  
suunnattu koulutus
Vuoden aikana ei järjestetty omaa 
yhdistystoiminnan kurssia, vaan hyö-
dynnettiin Kennelliiton KoiraExpo 
–tapahtumaa, jonka ohjelma sopi yh-
distystoimijoille. SKKY tuki rotuyh-
distystensä osallistumista maksamalla 
osan ilmoittautumismaksusta. 

7. Näyttelytoiminta
Yhdistyksen vuotuinen pääerikois-
näyttely pidettiin 21.8. Helsingin 
Kaivopuistossa. Näyttelyyn osallis-
tui 837 koiraa. Kaivarin vakiovii-
konloppuna järjestettiin Brysselin 
Euroopanvoittaja, joten jouduimme 
etsimään vaihtoehtoisen ajankohdan. 
Nyt näyttelyn kanssa samaan aikaan 
järjestettiin Tallinnan kansainväliset 
ja Heinolan kaikkien rotujen näyt-
tely; päällekkäisyys näkyi joidenkin 
rotujen osallistujamäärissä. Näyt-
telyn kauneimmaksi koiraksi Hans 
van den Berg valitsi muun värisen 
kleinspitz uroksen Tirhan Jamaican 
Thunder. 

Näyttelytoimikuntaan kuuluivat 
puheenjohtaja Elizabeth Schauman, 
varapuheenjohtaja Leena Sarvi, sih-
teeri Leena Luokkala, toimistopääl-
likkö Kaisa Westerlund, järjestely-
päällikkö Hans Heikkilä ja lisäksi 
Maarit Kalke ja Tommi Kaartinen. 
Yhdistyksen rahastonhoitaja Laura 
Ruotsalainen toimi myös näyttelyn 
rahastonhoitajana. Näyttelyn valo-
kuvaajana toimi Emilia Savolainen.

Näyttelyn sponsorina toimi Royal 
Canin.

8. Juhlavuoden  
Gaala ja Match Show
Yhdistys juhlisti 30-vuotista mat-
kaansa 15.10. järjestetyn Gaala-
juhlan merkeissä. Tapahtuma oli 
erikoisnäyttelyn ohella vuoden pää-
tapahtuma. Tapahtumaan varten ke-

rättiin varoja erillisen Match Show 
–tapahtuman merkeissä, tiettävästi 
yhdistyksen ensimmäinen laatuaan. 
Match Show onnistui kaikin puo-
lin erinomaisesti ja koiria osallistui 
runsaasti.

Gaalajuhla pidettiin ravintola Kil-
takellarissa Helsingin Bulevardilla ja 
illan juontajina toimivat Juha Kares 
ja Leena Sarvi. Esiintyjinä olivat pia-
nisti Milan Mišić, taikuri Sakari Wi-
lenius, Drag-artisti Jukka Kuronen ja 
DJ Kimmo.

Juhlagaalassa muistettiin ansioi-
tuneita yhdistyksen jäseniä: Rainer 
Vuorinen panoksesta tuomarikou-
lutukseen, Paula Kangassalo ja Juha 
Kares ansioista kääpiökoirakasvatuk-
sessa, Elizabeth Schauman Kaivarin 
näyttelystä ja panoksesta yhdistyksen 
eteen ja Anna Ratia työstä sihteerin 
ja jäsensihteerin rooleissa.

Gaalaan osallistui kääpiökoirahar-
rastajien lisäksi runsaasti ulkomuoto-
tuomareita, Suomen lisäksi Norjasta, 
Tanskasta ja Luxemburgista. Tapah-
tuma oli erittäin onnistunut ja sai 
paljon kiitosta.

9. Tiedotus- ja  
PR-toiminta
Yhdistys on julkaissut neljä kertaa 
vuodessa ilmestynyttä Toydogs –leh-
teä sähköisenä versiona. Siirtyminen 
sähköiseen lehteen on tuonut mer-
kittäviä kustannussäästöjä.

Yhdistyksen verkkosivuja on 
ylläpidetty ja päivitetty säännölli-
sesti. Vuoden aikana yhdistyksen 
domain www.toydogs.net  vanheni. 
Vanhalle tunnukselle ei ollut hal-
lintatunnuksia, joten jouduimme 
perustamaan uuden. Sivusto on nyt 
siirretty kotimaiseen ympäristöön, 
mikä helpottaa kokonaisuuden hal-
lintaa on jo suomalaisen lainsää-
dännön alainen. Uusi domain on 
www.toydogs.fi, muutoksella oli 
vaikutusta myös sähköpostiosoit-
teisiin.  

Yhdistysten Facebook–sivusto on 
saanut kasvavassa määrin käyttäjiä, 
tällä hetkellä liittyneenä on 1 048 
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jäsentä. Lisäksi erikoisnäyttelyllä on 
ollut oma tapahtumasivustonsa. 

Yhdistys on pitänyt yhteyttä jäsen-
yhdistyksiin yhdistyksen sähköisen 
lehden ja www-sivujen kautta, sekä 
puheenjohtajan lähettämien sähköpos-
tien muodossa. Tarvittaessa yhteyttä 
on pidetty myös puhelimitse. 

SKKY rotujen Vuolasvirta-palkittu-
ja muistettiin kukkakimpuin; vuonna 
2016 palkittuja oli kaksi: Lassi Ales-
talo (Arte Figure kiinanharjakoirat) ja 
Erja Nieminen (Bounien bologneset).

10. Edustus Suomen  
Kennelliitossa ja  
suhteet liittoon
Rotujärjestön edustajana Kennellii-
ton valtuustossa on toiminut Leena 
Parviainen, varajäsenenään Elizabeth 
Schauman. Hallituksemme jäsenistä 
valtuustossa ovat toimineet myös Jus-
si Liimatainen (vapaat listat) ja Tiina 
Taulos (villakoirat).

Kennelliiton jalostustieteellisen toi-
mikunnan kanssa on tehty yhteistyötä 
lyhytkuonoisten rotujen terveystilan-
teen kartoittamiseksi ja parantamisek-
si, sekä JTO –ohjelmien osalta.

Hallituksen jäsen Tiinan Taulos 
on toiminut jäsenenä Pohjoismaiden 
Kennelunionin (PKU) asettamassa 
työryhmässä, jonka tavoitteena on 
lyhytkalloisten rotujen terveystilan-
teen kartoittaminen. 

11. Yhteistoiminta muiden 
koirayhdistysten kanssa
Puheenjohtaja Jussi Liimatainen oli 
mukana SuKoKa:n kokoamassa työ-

ryhmässä, joka teki parannusehdotuk-
sia Kennelliiton kauppasopimuksiin. 
Prosessin seurauksena Kennelliitto 
veti uudet sopimukset pois käytöstä 
ja vanhojen sopimusten käyttö voi 
jatkua vuoden 2018 loppuun asti. 
Kennelliitto kokoaa uuden työryhmän 
valmistelemaan sopimusasiaa.

Erikoisnäyttelyn kehävarusteiden 
osalta tehtiin yhteistyötä Uudenmaan 
Kennelpiirin kanssa.

12. Muu toiminta
Yhdistyksellä on voimassa LähiTapi-
olalta hankittu vastuuvakuutus, joka 
kattaa myös jäsenyhdistysten tilaisuu-
det.

Yhdistys käsitteli vuoden aikana 
35 kennelnimianomusta, joista 33:a 
puollettiin. Lisäksi puollettiin yhtä 
kennelnimen siirtoa ja yhtä haltijan 
lisäystä.

Tiina Taulos ja Toni Saira osallis-
tuivat 27.2. Tukholmassa pidettyyn 
brakykefalisten rotujen terveyttä 
käsitelleeseen konferenssiin. Myös 
Kennelliitto järjesti saman aiheen tii-
moilta keskustelutilaisuuden 24.5. ja 
myös tähän osallistuivat Tiina Taulos 
ja Toni Saira.

Suomen Bolognese ry hyväksyttiin 
SKKY:n jäsenyhdistykseksi. Hyväk-
synnän jälkeen kaikilla SKKY:n ro-
duilla on viralliset rotuyhdistyksensä. 

Yhdistys puolsi Suomen Kiinanhar-
jakoirat ry:n ja Suomen Affenpinserit 
ry:n sääntömuutosesityksiä. 

Jäsenrekisterijärjestelmä kilpailu-
tettiin ja sen johdosta saavutettiin 
merkittävät säästöt toimintaan.

Puollettiin Suomen Ranskanbull-
dogit ry:n hakemusta rotua harras-
tavaksi yhdistykseksi. Kennelliitto 
hyväksyi hakemuksen.

SKKY tarkasti bolognesen ja mal-
tankoiran uudet rotumääritelmän 
suomennokset ja teki korjausehdo-
tuksia.

13. Talous
Yhdistyksen taloudellinen asema 
vahvistui vuoden 2016 aikana. Yh-
distyksen tulos parani edellisestä 
vuodesta ja oli 1 322,12 € voitol-
linen. Kustannussäästöjä toteutet-
tiin kautta linjan; merkittävimmät 
euromääräiset säästöt tulivat tuo-
marikoulutuskuluista, hallituksen 
kokouskuluista ja kulukorvauksista. 
Kaivarin erikoisnäyttely sujui tavoit-
teen mukaisesti kulujen ja tuottojen 
ollessa keskenään samalla tasolla. 
Vuosijuhlakulut olivat budjetoitua 
suuremmat, toisaalta myöskään 
tuottoja myydyistä illalliskorteista ei 
oltu budjetoitu. Vuosijuhlaa varten 
kerättiin ylimääräisiä varoja myös 
Match Shown muodossa, jota niin-
ikään ei oltu budjetoitu.

Varainhankinnan osalta jäsenmak-
sutuotot ylittivät budjetoidun. Henki-
löjäsenten jäsenmaksut tuottivat bud-
jetoitua enemmän ja jäsenyhdistysten 
tuotto oli puolestaan budjetoitua, ja 
myös edellisvuotta, pienempi. Osinko-
tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta ja 
olivat budjetoitua suuremmat. Yhdis-
tyksen tase vahvistui selvästi edellisestä 
vuodesta ollen nyt 103 008,89 € (95 
670,56 € vuonna 2015).
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Suomen Kääpiökoirat ry:n
 

Sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS 

Best Western Hotelli Haaga
15.3.2017 klo 18.

Tervetuloa!

Esityslista★
toimitetaan★★
helmikuun★
loppuun★

mennessä.


