
SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY 

  TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 

 
Yleistä 

 

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 6. toimintavuosi rotua harrastavana yhdistyksenä. 

Samalla se oli koko yhdistyksen historian 36. toimintavuosi joista se on 

rekisteröitynä, omana yhdistyksenä, rotujärjestönsä Suomen Kääpiökoirayhdistys- 

Finlands Dvärghunds-föreningen ry:n suojissa ollut 16 vuotta ja parikymmentä 

ensimmäistä vuotta kuluikin SKKY:n alajaostona. 

 

Hallinto 

 

Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 9 kertaa . Pöytäkirjoihin on kirjattu yhteensä 

97 pykälää. Hallituksen jäsenet ovat kokouksiin osallistuneet seuraavasti:  

 

Åkerfelt Silja               puheenjohtaja/internet  9/9 

Tuhkanen Olli  varapuheenjohtaja  7/9 

Kivisammal Pia  jäsen/sihteeri  7/9 

Loimu Kari  jäsen   8/9 

Jaranne Katja  jäsen   9/9 

Reinikainen Marjatta  jäsen 1/9 

Bützow Verna  jäsen/jalostustoimikunta 4/9 

Laaksonen Miia  varajäsen /kesäpäivät/agilityleiri 5/9 

Säyriö Virva  varajäsen/jalostustoimikunta 4/9 

 

Rahastonhoitajana on toiminut Nina Blomqvist. Tilinpäätöksen on tehnyt Laura 

Ruotsalainen.  

 

Yleiskokouksia järjestettiin yksi eli sääntömääräinen vuosikokous. Vuosikokous 

pidettiin 21.3.2015 Riihimäellä ravintola AsemaX:n Asema kabinetissa. Vuosikokous 

kutsui kunniajäseneksi Leena Parviaisen. Ennen kokousta oli mahdollisuus osallistua 

Koiran ruokinta – luennolle, luennoitsijana toimi Jakke Lehtonen. 

     
Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 

Lepistö Eila ja Kortelainen Pirkko 

Högnabba Stina  ja Jenni Korhonen  

 
 

 



 

Jäsenistö 

Jäsensihteerinä on toiminut Pia Kivisammal ja alkaen 21.3.2015 Aini Kares-Salonen. 

Jäsenistön määrä on pysynyt vakaana . Vuodenvaihteessa yhdistyksellä oli yhteensä 

328 jäsentä, joista varsinaisia jäseniä oli 270, perhejäseniä 23, nuorisojäseniä 23, 

kunniajäseniä 9 ja ainaisjäseniä 3 henkeä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 24 

henkilöä.    

 

 

Toiminta 
 

Laivis-lehti 

Yhdistys on julkaissut Laivis-lehteä. Lehden vastaavana toimittajana on toiminut 

Elina Mäkinen, toimittajana Virva Säyriö ja taittajana Kristian Ojala. Jäsenistö on 

myös kiitettävällä tavalla osallistunut lehden toimittamiseen kirjoittamalla juttuja ja 

lähettämällä kuvia. Lehteä on kuluneena vuonna julkaistu neljä numeroa. 

Painosmäärä on ollut 420 lehteä (2015) Lehden on painanut Painoyhtymä, Porvoo 

 
 

Match Show – toiminta 

 

Kevät Match Show järjestettiin 26.4.2015 Helsingissä Viikissä Gardenian pihalla. 

Pääsponsoreina olivat Musti ja Mirri sekä Luontaistuntijat. Muut sponsorit mm: 

Citykoirankaveri – Tmi Petra Saarman, Personal Pets& People Photography - 

MRossi. Tapahtuman järjestelyihin osallistuivat hallituksen jäsenet ja kiitettävästi  

talkooväkeä. Paikalla oli myös buffet-tarjoilu ja arpajaiset. Koiria osallistui 

näyttelyyn kiitettävä määrä sateesta huolimatta. Näyttelyn kilpailuluokat olivat 

juniorhandler, pienet ja isot pennut sekä pienet ja isot aikuiset. Tuomareina toimivat 

Petra Saarman Citykoirankaveri – Tmi Petra Saarman, Hannele Virta kennel Tirtär, 

Sanna Makkonen kennel RealDream`s ja Maija Henttonen kennel Maiskis. 

Schipperkeille järjestettiin merihenkinen ja epävirallinen club show. Luokat olivat 

Pikkukipparit (5-12kk) ja Kapteenit (yli 12kk), nartut ja urokset arvosteltiin erikseen, 

osallistujat saivat kirjallisen arvostelun.Tuomarina toimi ulkomuototuomari Tarja 

Löfman joka arvosteli myös juniorhandlerit match showssa.  

Perinteikäs Syys Match Show järjestettiin 10.10.2015 Kirkkonummella, KKK – 

hallissa. Pääsponsorina toimi Musti ja Mirri sekä Luontaistuntijat. Tapahtumassa 

järjestettiin myös arpajaiset ja buffet-tarjoilu. Kiitettävä määrä koiria osallistui 

näyttelyyn.  Kilpailuluokkina olivat pienet ja isot pennut, pienet ja isot aikuiset, lapsi 

ja koira, junior handler sekä gubbe ja muppe. Tuomareina toimi Nada Kajander 

kennel Mei Dan, Sari Pöyhönen kennel Site Hut`s, Vuokko Cumlander kennel 

Kleintrouble, Nadja Böckerman, Crista Veijalainen ja Susanna Stenberg.  

 

 



 

Erikoisnäyttely – toiminta 

 

Erikoisnäyttely 2015  järjestettiin 16.5.2015 Raumalla Lähdepuron Urheilualueella. 

Näyttely järjestettiin Rauman kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä. Tuomariksi oli 

kutsuttu ulkomuototuomari Norman Deschuymere, Belgiasta. Koiria oli ilmoitettu 

yhteensä 47 joista pentuja 3, uroksia 14 ja narttuja 30. 

Erikoisnäyttelyn ROP oli Fandal`s Rififi om. Pia Jalomeri ja VSP oli Mustavuoren 

Lumitykki om. Virva Säyriö. ROP veteraani oli Fandal`s Merry Mermaid om. Sirpa 

Heilä ja VSP veteraani oli Durante Selvaggio om. Leena Jussila. ROP pentu oli 

Queen Ginger`s Jewel Of Joy om. Kirsi Liipo.  VSP pentua ei palkittu. ROP 

kasvattaja oli kennel Mustavuoren, Leena Jussila. Parikilpailussa ei ollut osallistujia. 

Skky:n erikoisnäyttelyssä Helsingissä Kaivopuistossa  30.8.2015 schipperket 

arvosteli suomalainen  ulkomuototuomari Johan Juslin. Koiria oli näyttelyssä 8. 

Erikoisnäyttelyn ROP oli Fandal`s Rififi om. Pia Jalomeri ja VSP Alenas Kilimanjaro 

om. Pia Kivisammal 

 

Paimennuspäiviä järjestettiin Somerolla , Woollandiassa kaksi kertaa: 28.3.2015 ja 

6.6.2015. Kouluttajana toimi Tuija Vahlroos. Molempina päivinä paikalla oli 

maksimimäärä, 12 koirakkoa. 

 

Kesäpäivät vietettiin 26. – 28.6.2015 Matkailutila Surkeenjärvellä Korpilahdella 

Jyväskylän seudulla. Ohjelmaan kuului mm.leikkimieliset Koiraolympialaiset ja 

koirien temppuesityksiä. Kerhokaupan tuotteet olivat myynnissä koko viikonlopun. 

Kesäpäivillä järjestettiin myös arpajaiset. Leiriläisillä oli mahdollisuus saunoa ja 

grillata. Majoitus tapahtui Jaakon taloissa joista löytyi kaikki asumismukavuudet, 

pihalla oli myös runsaasti paikkoja matkailuautoille sekä – vaunuille. Päiväkävijät 

olivat myös tervetulleita. Kesäpäivien  yhteydessä järjestettiin myös Marja Talvitien 

tekemä jalostustarkastus. Sunnuntaina oli myös kasvattajatapaaminen ja Anu 

Lappalaisen luento. Kesäpäiville osallistui 49 henkilöä. 

 

Syysleiri järjestettiin 25. -27.9.2015 Kuralan Kartanotilalla Yläneen Pöytyällä. 

Leirillä oli mahdollisuus osallistua agilitykoulutukseen ja peltojälkeen. 

Agilitykouluttajana toimi KKK:n kouluttaja Mika Kallio. Peltojäljellä kouluttajana 

toimi Markku Laaksonen. Leirille osallistui 17 henkilöä. 

 

Temppupäivä ja pikkujoulutapahtuma järjestettiin 19.12.2015 Räyskälän 

leirikeskuksessa Lopella. Halukkaat saivat osallistua temppu – ja 

koiratanssikoulutukseen , kouluttajana toimi koiratanssituomari Nadja Böckerman. 

Tarjolla oli kahvia, glögiä ja pientä purtavaa osallistujille. Tilaisuus oli jäsenille 

maksuton. Tapahtumaan osallistui 16 henkilöä. 

 

 



Alueellista toimintaa on järjestetty harrastajien toimesta pääosin skipikävelyjen 

merkeissä josta on muodostunut hyvin aktiivinen jäsentemme yhdessäolomuoto. 

Näissä tapahtumissa on päässyt tutustumaan uusiin harrastajiin, tapaamaan tuttuja ja 

rotua harkitsevat ovat voineet tulla tutustumaan schipperkeen. Skipikävelyjä on 

järjestetty tänä vuonna yhä useammalla paikkakunnalla mm. Pääkaupunkiseudulla, 

Turun seudulla, Oulussa ja Porvoossa. Alueellisena toimintana Helsingissä 

järjestettiin myös koirien arkitottelevaisuuskurssi eli Skipitottis. Kouluttajana 

kursseilla toimi Petra Saarman , Citykoirankaveri – Tmi Petra Saarman.  

 

Kerhokauppa on toiminut aktiivisesti. Tarjolla on ollut lähes 20 erilaista schipperke-

aiheista vaatetta, kasseja ja muuta tarviketta. Kerhokaupalla on selvä osuus 

yhdistyksen tulonhankinnassa. Myyntiartikkeleita on ollut tarjolla lähes kaikissa 

isoimmissa näyttelyissä, erikoisnäyttelyssä, kesäpäivillä ja syysleirillä. Tuotteita on 

voinut tilata myös postitse yhdistyksen sivuilla olevan kerhokauppa-osion kautta. 

Vuonna 2015 on valikoimiin otettu muutama uusi tuote, vuoden 2016 seinäkalenteri 

saatiin myös loppuvuodesta myyntiin. Kerhokaupasta ovat vastanneet Miia 

Laaksonen ja Pia Kivisammal. 

 

Toimikunnat 

 

Jalostustoimikunta 
 

Jalostustoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Verna Bützow ja jäsenet Kirsi 

Liipo (eronnut omasta pyynnöstä 20.12.2015), Janna Pinnioja (eronnut omasta 

pyynnöstään 18.12.15), Virva Säyriö, Stina Högnabba, Jaana Lempinen (eronnut 

omasta pyynnöstä 26.9.15 ) ja Pirjo Lehmustola – Franzén (jäsen alkaen 26.9.15). 

Toimikunta järjesti Kesäpäivien yhteydessä Korpilahdella 27.6.2015 

jalostustarkastuksen johon osallistui 17 schipperkeä. Tarkastuksen suoritti 

ulkomuototuomari Marja Talvitie. Kesäpäivien yhteydessä järjestettiin myös 

kasvattajatapaaminen 28.6.2015 jossa oli eläinlääkäri Anu Lappalainen luennoimassa 

koirien luustosairauksista. Terveyskyselyjen keräämistä on jatkettu sähköisellä 

lomakkeella sekä paperiversion on voinut lähettää postitse. Terveyskyselystä on 

julkaistu yhteenvetoja  Laivis- lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla. 

Jalostustoimikuntaan on ollut mahdollista olla yhteydessä suunniteltaessa pentuetta. 

Terveyskyselyn tuloksia on saanut enintään viidestä koirasta/yhdistelmä. 

Jalostustoimikunta on laatinut jalostusuroslistan säännöt ja julkaissut Laivis-lehdessä  

Pevisa-aiheisen artikkelin. Pentuvälitystä ovat hoitaneet Irja Tonteri ja Helena 

Tuormala 

 

Tapahtumatoimikunta 

Miia Laaksonen, Katja Jaranne, Kari Loimu, Pia Kivisammal. 

Toimikunta on vastannut Paimennuspäivistä, Kesäpäivistä, Syysleiristä, 

Pikkujoulutapahtumasta ja Match Shown järjestelyistä. 



 

 

Näyttelytoimikunta 

Puheenjohtajana toimi Silja Åkerfelt, sihteerinä Marjatta Reinikainen ja 

rahastonhoitaja Nina Blomqvist. Toimikunta on vastannut Raumalla järjestetyn 

erikoisnäyttelyn valmisteluista. Toimikunta on myös valmistellut vuoden 2016 ja 

2017 erikoisnäyttelyä.  

 

Internet toimikunta 

Kerhosivuja on ylläpidetty osoitteessa www.schipperkeclub.fi. Työryhmään 

kuuluivat vastaavana Silja Åkerfelt. Marika Allenius on päivittänyt näyttelytuloksia . 

Noora Virtanen on päivittänyt Pentuvälitys-sivua. Myös uutena aloitti Minkeli 

Welling. Jalostustoimikunnan asioista nettisivuille päivittävät jatkossa Verna Bützow 

ja Stina Högnabba.  

 

Vuonna 2015 päivityksiä on tehty lähes viikottain. On mm. 

- julkaistu tiedotteita ja pöytäkirjoja 

- toimitettu tapahtumakalenteri 

- päivitetty koe-, agility-, toko- ja näyttelytuloksia, kiertopalkintosivua ja vuoden 

schipperke -kilpailua 

- ylläpidetty kasvattajalistaa ja pentueilmoituksia 

- toimitettu kerhokaupan sivua 

- ylläpidetty valokuvagalleriaa, linkkisivua ja Laivis-lehden tiivistelmiä  

- toimitettu osa sivuista myös englanniksi  

- julkaistu artikkeleita ja sivuja tapahtumista sekä harrastuksista 

 

 

Rekisteröinnit  

Vuonna 2015 Kennelliitossa rekisteröitiin 28 schipperkepentuetta, joissa yhteensä 

101 pentua. Tuontikoiria rekisteröitiin 2 kpl. Rotumme on selvästi säilyttänyt 

tasaisesti suosionsa sekä määrällisesti, että positiivisella näkyvyydellään 

monipuolisena harrastuskoirana.  

 

 

Vuoden schipperke 2015 –kilpailu 

Tulokset liitteenä.  

 

 
SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY 

Hallitus 

http://www.schipperkeclub.fi/

