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Tuomari

Toydogs 3/2017 ilmestyy viikolla 37.
Deadline 15.08.2017.
Lehden toimituksesta vastaa tiedotusja viestintätoimikunta, jonka puheenjohtajana
toimii yhdistyksen puheenjohtaja
Jussi Liimatainen.
Taitto: PawDium • www.pawdium.com

Suomen Kääpiökoirat ry

HALLITUS vuonna 2017
Puheenjohtaja
Jussi Liimatainen
Vuorimiehenkatu 18 D 42
00140 Helsinki
puh. 040 833 9285
e-mail: puheenjohtaja@
toydogs.fi
Varapuheenjohtaja
Elizabeth Schauman
Hepokalliontie 20
00850 Helsinki
puh. 050 555 6706
e-mail: varapj.skky@
toydogs.fi
Sihteeri
Anna Ratia
Museokatu 24 as 20
00100 Helsinki
puh. 040 718 5917
e-mail: sihteeri.skky@
toydogs.fi
Rahastonhoitaja
Laura Ruotsalainen
Lahden valtatie 237
16900 Lammi
puh. 0500 435 093
e-mail: rahastonhoitaja.skky
@toydogs.fi
Jäsensihteeri
Anna Ratia
e-mail: jasensihteeri.skky@
toydogs.fi
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Muut hallituksen
jäsenet:
Jarmo Hilpinen
Akanpolku 6 D 17
41340 Laukaa
puh. +358 40 586 7471
e-mail: jarmo.hilpinen@
pp.inet.fi
Katja Johansson
Metsontie 6 G 46
04320 Tuusula
puh. 040 821 5836
e-mail: katja.johansson@pau.fi
Kaisa Metteri-Gold
Karhusuonkuja 6
02570 Siuntio kk.
puh. 0500 812 233
e-mail: masterbolt@masterbolt.fi
Tiina Taulos
Viertolantie 26
00180 Klaukkala
puh. 050 3599 464
Susanna Gourine
puh. 050 917 9818
e-mail: susanna.gourine@
gmail.com
Toni Saira
Hirsitie 6 D
04340 Tuusula
puh.0400 377251
e-mail: toni@cartetruffe.fi

Y

hdistyksen vuosikokous saatiin onnistuneesti järjestettyä uudella, yhden
vuosikokouksen mallilla. Allekirjoittanut jatkaa puheenjohtajan tehtävässä
seuraavat kaksi vuotta ja hallituksessa
on runsaasti intoa ja osaamista. Myös yhdistyksen
talous on vakaalla pohjalla, eikä sen suhteen ole uhkia
näkyvillä kuluvan vuoden aikanakaan. Parivuotisen
muutosprosessin jälkeen tuntuu hyvältä palata ”back
to basics”, keskiössä tulee olemaan entistäkin vahvemmin arvokkaat rotumme.
Myös Kennelliiton ja yleisen kennelpolitiikan rintamalla tuntuu olevan rauhallista. Uusi Kennelliiton
puheenjohtaja on aloittanut työnsä ja aika kertoo
mihin suuntaan liittoamme kehitetään. Itse aloitin
tänä vuonna jäsenenä Kennelliton Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnassa: Toimikunta käsittelee
käytännössä kaikki näyttelyitä ja tuomareita koskevat
asiat ja tarvittaessa valmistelee alueelle kuuluvat asiat
Kennelliiton hallitukselle.
Toimikunnan yksi suuri ponnistus tänä vuonna
on uuden ulkomuototuomarikurssin valmistelu ja
toteutus. Hakuaika kurssille päättyi keväällä ja nyt
lähemmäs 100 hakemusta on rotujärjestöissä lausuntokierroksella. Lähestymme ajankohtaa, jolloin ”silmätestiin” ja haastatteluihin kutsuttavat henkilöt ovat
selvillä. SKKY:n roduista on tällä kertaa ennätysmäärä
hakijoita; lausunnot annettiin kaikkiaan yhdeksästä
hakijasta, neljä vuotta sitten hakijoita oli neljä. Määrä
karsiutuu prosessin eri vaiheissa ja viimeksi emme
saaneet yhtään uutta tuomaria omista roduistamme,
mutta eiköhän tuo asia nyt korjaannu. On rotujemme
etu saada uusia kääpiökoiraspesialisteja.

JTO ja Pevisa

Viimeisen vuoden aikana keskustelu on kiihtynyt rotuyhdistyksissä niin JTO:n kuin Pevisankin tiimoiltakin.
Ja hyvä näin, sillä monella rodullamme on jalostuksen
tavoiteohjelmat vielä tekemättä. JTO ei ole valinnainen asia, vaan se pitäisi olla voimassa kaikilla roduilla.
Asialla on hieman huono kaiku takavuosilta, jolloin
malli koettiin työlääksi ja myös palaute Kennelliiton
jalostustieteelliseltä toimikunnalta oli usein aika ma-
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kurssilta Kaivariin
sentava. Nykyisin mallia on kevennetty ja harvalukuisten
rotujen osalta riittää yksinkertaisempi dokumentti. Olemme ottaneet tavoitteeksi, että seuraavaan vuosikokoukseen
mennessä kaikilla roduillamme olisi saatu jalostuksen tavoiteohjelmat valmiiksi.
Pevisassa roduistamme on vain kaksi ja muutama muu
rotu pohtii parhaillaan olisiko aiheellista liittää rotu ohjelmaan. Pevisaa ei kannata, eikä voi tehdä hätäillen. Asiaan
ei saisi liittyä henkilökohtaisia kaunoja jotain yksittäistä koiraa tai kasvattajaa kohtaan ja ohjelman tulisi olla
pitkäjänteinen. Ohjelma tehdään määrävuosiksi ja olisi
toivottavaa, että se olisi niin hyvin mietitty ettei muutostoiveita tarvitse tehdä kesken voimassaolon. Rotuyhdistyksissä näyttää myös olevan suuria näkemyseroja sen
suhteen, mitä jalostuksen rajoitteita ohjelmaan kirjataan.
Päätöksentekomalli on demokraattinen, eli kymmeniä vuosia rotua kasvattaneen näkemys on samanarvoinen, kuin
ensimmäisen koiransa hankkineen. On kovin idealistista
ajatella, että rajataan pois jalostuksesta kaikki pienenkin
”virheen” omaavat yksilöt, kun käytännön jalostustyö ei ole
niin yksinkertaista. On ymmärrettävä, että parhaisiinkin
eläviin olentoihin mahtuu myös haitallisia ominaisuuksia
ja geenejä. Pitää pystyä ymmärtämään mitkä asiat ovat
todellisia uhkia rodun terveydelle ja tulevaisuudelle.
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Koska edellä mainitut asiat ovat kovasti esillä, olemme päättäneet järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuden aiheesta, luennoimaan on saatu asian paras
asiantuntija Kirsi Sainio Kennelliiton jalostustieteellisestä toimikunnasta. Tässä lehdessä on aiheesta ennakkomainos, laittakaa päivämäärä ylös! Yksityiskohdat
ovat vielä työn alla, joten asiasta tulee tarkempaa infoa
myöhemmin.

Kaivari 2017

Kaivarin näyttely lähestyy ja tuomarilista on nyt kokonaisuudessaan julkaistu. Innokkaille rotujemme näytteilleasettajille on useampi mahdollisuus esittää koiransa
saman viikonlopun aikana. Lauantaina Tervakoskella on
perinteisesti useimmat rotumme kehässä ja tänä vuonna lauantaina on myös Mäntyharjun kaikkien rotujen
näyttely.
Kaivarin lista on aika herkullinen, se koostuu pitkälti
menestyneistä kääpiökoirakasvattajista, joista aika moni
arvostelee ko. rotua Suomessa ensimmäistä kertaa. Näyttelyn maine on kiirinyt kansainvälisesti ja paikalle on tulossa
ulkomailta tuomareita opiskelemaan rakkaita rotujamme.
Suomessa on maailman parhaat kääpiökoirat, joten tämä
on tuomareille paras paikka opiskella rotuja!
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Kaivari - Suomi 100!

S

uomen Kääpiökoirat ry
järjestää erikoisnäyttelynsä perinteisesti Helsingin
Kaivopuistossa sunnuntaina 27.8. Silloin upea
puisto täyttyy Suomen kauneimmista
kääpiökoirarotujen edustajista.
Monet kasvattajat ovat pitäneet
samalla pentutreffejä näyttelyn yhteydessä. Näyttelyyn saa osallistua
5-7 kk vanhat pennut ja vähän
vanhemmatkin 7-9 kk. Kehän reunalle on kaikki tervetulleita, vaikka
ei itse näyttelyyn osallistuisikaan.
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Muistathan kuitenkin, että koirien
on oltava vaatimusten mukaisesti
rokotetut.
Jäsenyhdistyksille allokoidaan heidän niin halutessaan infopiste (oma
teltta ja kalusteet). Moni onkin järjestänyt puisto-picnicin näyttelyn
yhteyteen.
Juhlistamme Suomi-100 teemaa
järjestämällä Parade of Winners ennen
varsinaisten ryhmäkilpailujen alkua.
Paraatin aikana esitellään tuomari
ja kaikki tuomarin valitsemat ROP
-koirat.

Myös tänä vuonna valitaan rodun
paras juniori ja kilpaillaan BIS-juniori
tittelistä. Myös jälkeläisluokat ovat
mukana.
Kaivari ei jätä ketään kylmäksi,
joskus kylläkin monen kosteaksi.
Kylmän kevään jälkeen kaiken järjen
mukaan seuraa lämmin kesäKaikki mukaan aurinkoiseen Kaivariin!
Tervetuloa
Elizabeth Schauman
näyttelytoimikunnan
puheenjohtaja
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Kevään 2017
erikoiskoulutukset
ja arvostelukokeet
★★ 11.1.
		
		

Arvostelukoe kiinanhaljakoira: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät
Jenna Leino, Katriina Huhtinen, Kaisa Metteri-Gold, Maija
Mäkinen.

★★ 10.5.
		
		

Arvostelukoe yorkshirenterrieri: uusiksi tuomareiksi
pätevöityivät Hilkka Salohalla, Kaisa Metteri-Gold, Marjo
Nygård.

★★ 10.5.
		
		

Arvostelukoe bostoninterrieri: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät
Maija Mäkinen, Hilkka Salohalla, Kaisa Metteri-Gold ja Juha
Palosaari.

★★ 10.5.
		

Arvostelukoe ranskanbulldoggi: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät
Maarit Hassinen, Kirsi Sainio ja Vesa Lehtonen.

★★ 11.5.
		

Arvostelukoe schipperke: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät Juha
Putkonen, Jetta Tschokkinen ja Tiina Taulos.

★★ 17.5.
		
		
		

Arvostelukoe venäjäntoy: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät
Maarit Hassinen, Jenna Leino, Paula Tuominen, Vesa
Lehtonen, Juha Palosaari, Kaisa Metteri-Gold, Kimmo
Mustonen ja Hilkka Salohalla.

★★ 18.5.
		
		

Arvostelukoe apinapinseri: uusiksi tuomareiksi pätevöityivät
Tiina Taulos, Juha Palosaari, Nina Janger, Kaisa Metteri-Gold
ja Jetta Tschokkinen.

★★ 6.9.

Arvostelukoe: saksanpystykorvat (pomeranian, klein)

★★ 7.9.

Erikoiskoulutus: griffonit, chin, kingcharles
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Vuosikokous 15.3.
Jussi Liimatainen

Y

hdistyksen vuosikokous
sujui varsin miellyttävässä ilmapiirissä, paikkana oli perinteinen
Haagan Best Western
hotelli. Hotellin tuplabuukkauksen
vuoksi kokoustila oli varsin kompakti,
mutta hyvin sinne mahduttiin. Kokous oli ensimmäinen uudella yhden
yhdistyskokouksen mallilla toteutettu,
samassa kokouksessa hyväksyttiin siis
edellisen vuoden toiminta ja tilit ja
päätettiin kuluvan vuoden henkilövalinnat ja toimintasuunnitelma budjetteineen. Hyvin ja tehokkaasti sujui!

Juhlavuosi 2016

Ensin käsiteltiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilit. Toiminnallisesti vuosi oli ehkä vilkkain
yhdistyksen historiassa. Totuttujen,
jokavuotisten tapahtumien lisäksi
järjestettiin juhlagaala yhdistyksen
30-vuotista taivalta juhlistamaan.
Tähän panostettiin rahallisesti yhdistyksen toimesta ja varainhankintaa varten järjestettiin myös SKKY:n
historian ensimmäinen Match Show.
Match Show oli menestys, samoin
kuin juhlat.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin kommenteitta.
Juhlavuoden panostuksista huolimatta vuosi meni taloudellisesti erinomaisesti, tulos oli voitollinen ja yhdistyksen tase vahvistui selvästi. Hyvällä
tiellä olemme niin toiminnan, kuin
taloudenkin näkökulmasta.

Henkilövalinnat
ja vuosi 2017
Seuraavaksi suoritettiin henkilövalinnat. Puheenjohtajaksi valittiin
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seuraavalle kahden vuoden kaudelle
allekirjoittanut, kiitän luottamuksesta. Hallituspaikoista päästiin äänestämään ja valituiksi tuli jatkokausille
Anna Ratia ja Toni Saira. Uutena
hallitukseen valittiin Susanna Gourine, mm. kiinanharjakoiraharrastaja
ja Kaivarin junior handler -tuomari.
On hyvä saada hallitukseen uutta verta ja mukaan myös vähän nuorempaa
sukupolvea.
Hallituksen ehdottama toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta. Budjetti on suunnilleen edellisen vuoden luokkaa, pois
lukien vuosijuhla. Vuoden painopiste
on terveysasioissa, muuten suunnitelman mukaan aika normaali vuosi. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan varsin
alhaisella tasolla, yhdistyksen vakaa
talous mahdollistaa sen.
Toiminnantarkastuksen osalta tehtiin muutos uusien sääntöjen mahdollistamana. Sääntöjen mukaan voidaan
valita kaksi maallikkoa toiminnantarkastajiksi tai vaihtoehtoisesti yksi ammattitilintarkastaja. Yhdistyksen tase
on sen verran suuri, että se puoltaa
ammattilaisen valintaa ja tähän vaihtoehtoon myös päädyttiin. Hyvä päätös,
ammattilainen tekee tilintarkastuksen
virkansa puolesta ja löytää olennaisen.
Ja pystyy myös tarvittaessa opastamaan
hallitusta, jos tarvetta tulee. Hallitus
sai myös valtuutuksen sijoittaa osan
tilillä makaavista rahoista osakkeisiin,
sijoitus tehdään Nordean sijoitusneuvojan kanssa yhteistyössä. Osakkeiden
etu on se, että niistä saamme vuosittain
osinkotuloja yhdistyksen toimintaan,
ilman että pääomaan kajotaan.

Pevisat

Kokouksessa oli käsiteltävänä Pevisa
–muutosesitykset kahdelle rodulle:

bostoneille ja cotoneille. Kummallakin on voimassaoleva Pevisa-ohjelma,
mutta niihin ehdotettiin muutoksia
kesken voimassaolon. Aiemmat Pevisa-esitykset on hyväksytty rutiiniluonteisesti, nyt kumpaankin näytti
liittyvän suuria erimielisyyksiä rotujen harrastajien keskuudessa. Osa oli
myös sitä mieltä, ettei ohjelmia tulisi
jatkuvasti muuttaa, vaan tehdä muutokset, kun ohjelma on muutenkin
katkolla.
Cotonien esityksen erikoinen piirre oli se, että ehdotus oli edellisten
vastuuhenkilöiden työstämä ja uudet vastuuhenkilöt Coton de Tulear
ry:ssä eivät kannattaneet muutoksia.
Asia tuntui muutenkin kuohuttavan
rodun harrastajia. Tämän osalta päädyttiin siihen, että SKKY:n vuosikokous antoi ehdollisen hyväksynnän
muutokselle, edellytyksenä että se
käsitellään vielä uudestaan cotonien
omassa vuosikokouksessa. On kaikkien etu, että varmistetaan onko ehdotuksella riittävän laaja hyväksyntä
rodun piirissä.
Bostonien esityksestä käytiin myös
vilkas keskustelu. Ehdotus sisälsi sekä
tiukennuksia, että lievennyksiä. Osa
kokousedustajista vastusti jompaakumpaa, osa kumpaakin ja myös
esityksen kannattajia oli. Esityksen
yksityiskohtia ei ole tässä kokouksessa mahdollista viilata, joten lopulta
äänestettiin hyväksymisen ja hylkäämisen välillä. Esitys hylättiin selvin
luvuin.
Tiukasta Pevisa-keskustelusta huolimatta vuosikokous oli kuitenkin hyvähenkinen ja rakentava, mielestäni
onnistunein moniin vuosiin. Hallitus
kiittää omalta osaltaan ja lupaa jatkaa samoilla linjoilla työtä rotujemme
hyväksi!
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Hallituksen
päätöksiä

S

euraavassa tiivistelmä
hallituksen käsittelemistä asioista. Mukana ei ole
yhdistyksen juoksevia
asioita, kuten jäsen- ja
kennelnimiasiat, eikä myöskään yksittäisiä henkilöitä tai koiria koskevia
asioita.

Hallituksen kokous 15.2.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma
vuodelle 2017.
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle
2017.
Todettiin Kennelliiton päätös
DNA tutkimustulosten tallentamisesta Omakoira –järjestelmään. SKKY:n
roduista asia koskee bostoninterriereitä ja schipperkejä.
Käytiin läpi kevään 2017 tuomarikoulutussuunnitelma
Kaivarin tilannekatsaus: tuomarilista on valmis.
Japanese chinin uuden rotumääritelmän käännös saapui kommentteja varten.
Maltankoiran ja bolognesen uudet
rotumääritelmäkäännökset on hyväksytty, nähtävillä Kennelliiton sivuilla.

8

Hallituksen kokous 15.3.

Hallituksen järjestäytyminen: valittiin varapuheenjohtajaksi Puppu
Schauman, sihteeriksi ja jäsensihteeriksi Anna Ratia ja rahastonhoitajaksi
Laura Ruotsalainen.
Vahvistettiin Kaivarin erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunnan
kokoonpano: Elizabeth Schauman
(puheenjohtaja), Leena Sarvi (varapuheenjohtaja), Hans Heikkilä (järjestelypäällikkö), Tommi Kaartinen,
Maarit Kalke, Lea Kärkkäinen, Leena
Luokkala (sihteeri), Kaisa Westerlund
(toimistopäällikkö).
Ulkomuototuomarikoulutus: Tiina
Taulos (puheenjohtaja), Jussi Liimatainen ja Toni Saira.
Terveys- ja jalostusasioiden toimikunta: Kaisa Metteri-Gold (puheenjohtaja), Anna Ratia, Tiina Taulos ja
Elizabeth Schauman.
Hyväksyttiin vuolasvirta-anomukset: Ritva Kiviniemi, Baumeister apinapinserit ja Kirsi Honkanen, Ticapon kleinspitzit.
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Suomen kääpiökoirat ry järjestää:

JTO & Pevisa
Luento- ja keskustelutilaisuus su 19.11.

Luennoitsijana Kirsi Sainio
Moni SKKY:n rotu on parhaillaan tekemässä ensimmäistä jalostuksen tavoiteohjelmaansa, tai päivittämässä vanhenevaa ohjelmaansa. Muutamilla
roduilla on käynnissä myös pohdinta mahdollisesta Pevisaan liittymisestä.
Yhteistä tavoitetta varten SKKY ry on päättänyt järjestää rotuyhdistystyksilleen koulutusta aiheen tiimoilta. Luennoitsijaksi olemme saaneet Kirsi
Sainion Kennelliiton jalostustieteellisestä toimikunnasta.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua veloituksetta kaksi osallistujaa kutakin rotuyhdistystä kohden. Myös muut kääpiökoirarotujen harrastajat ovat tervetulleita; heiltä veloitetaan nimellinen osallistumismaksu. Tilaisuus järjestetään Pääkaupunkiseudulla, paikka vahvistetaan myöhemmin.

Lisätietoja asiasta lähiaikoina!
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