SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY
Toimintakertomus vuodelta 2007
Vuosi 2007 oli yhdistyksemme 29. toimintavuosi.
Hallinto
Hallitus on kokoontunut vuoden 2007 aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenet ovat
osallistuneet kokouksiin seuraavasti:
Parviainen Leena
Hyvärinen Eeva
Tammisto Jaana
Lehmustola-Franzen Pirjo
Tuhkanen Olli
Lauhkonen Aija
Aapalahti Riikka
Riekkola Pirjo
Tuominen Pirjo-Riitta

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen/sihteeri
jäsen/jalostustoimikunta
jäsen
jäsen/webmasteri
jäsen/eronnut
varajäsen/agilityvastaava
varajäsen/rahastonhoitaja/
jäsensihteeri

Tilintarkastajat
Lehtinen Erkki
Loukasmäki Kirsi

Varatilintarkastajat
Kivisammal Pia
Åkerfelt Silja

Jalostustoimikunta
Lehmustola-Franzén Pirjo
Saariokari Serena
Iinattiniemi Heidi

Pentuvälitys
Iinattiniemi Heidi
Tonteri Irja

Kesäpäivätoimikunta
Lehmustola-Franzén Pirjo
Franzén Jerker
Tammisto Jaana

Kerhokauppa
Liipo Kirsi
Tuhkanen Olli

8/8
5/8
6/8
8/8
8/8
1/8
1/2
2/8
6/8

Yhdistyksen tiedottajana on toiminut Hanna Ikonen.
Laivis-lehden päätoimittajana ja taittajana on toiminut Heli Kinnunen ja toimittajina Katja
Kiukkonen ja Anita Kallionpää. Lehtitoimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa.
Yleiskokouksia järjestettiin kolme. Ensimmäinen, laittomasti kokoon kutsuttu vuosikokous
peruttiin 17.1.2007 Riihimäellä. Uusi vuosikokous pidettiin Tampereella 25.3.2007 ja syyskokous
Riihimäellä 1.12.2007. Syyskokouksessa hyväksyttiin hallituksen esittämä sääntömuutosehdotus.
Jäsenistö
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Jäsenmäärä nousi kuluneena toimintavuotena huimasti. Kun vuoden 2006 päättyessä jäsenmäärä oli
250, oli jäseniä vuoden 2007 päättyessä jo 334. Heistä varsinaisia jäseniä on 277, perhejäseniä 18,
nuorisojäseniä 45 ja kunniajäseniä 4.
Toiminta
Hallituksen ja koko yhdistyksen toimintaa vuonna 2007 on vaikeuttanut kaksi yhdistystä vastaan
nostettua kannetta. Toinen kanteista koskee yhdistyksen vuosikokouksen laillisuutta ja sen on
jättänyt jäsen Tarja Iivonen. Hänen yhteystiedoistaan hallituksen vuoden 2007 saamassa
jäsenrekisterissä oli vain merkintä ”salainen osoite”. Toinen kanne koskee vuoden 2006 tili- ja
vastuuvapautta, jota vuosikokous ei myöntänyt. Sen on jättänyt vuoden 2006 rahastonhoitaja Pirjo
Lunkka.
Vuosikokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen myötä päivitettiin yhdistyksen logo kuvaamaan
alkavaa kansainvälistä yhteistyötä.
Vuonna 2007 Kennelliitossa rekisteröitiin 143 schipperkepentua. Lisäystä vuodelle 2006 on 47
pentua. Tämä kertoo siitä, että yhdistyksemme edustama rotu on tullut entistä tutummaksi suurelle
yleisölle, ja samalla voimme myös todeta kasvattajamäärän lisääntyneen.
Hallitus on puoltanut kennelnimiä kolmelle uudelle kasvattajalle.
Epitutkimus on edennyt siihen vaiheeseen, että kuluneen vuoden aikana on alettu tutkia aiemmin
saatuja näytteitä. Yhdistys on pyrkinyt avustamaan nimeltä pyydettyjen koirien näytteiden
saannissa. Kesäpäivillä luovutti 25 koiraa verta epitutkimukseen. Yhdistys maksoi osan
näytteidenottokuluista.
Suomen Schipperkekerho osallistui Suomen Kääpiökoirayhdistyksen Espoossa Suomen
Kennelliiton tiloissa järjestämään schipperkekollegioon 22.3.2007 tuomalla paikalle arvosteluun ja
koulutukseen tarvittavat koirat.
Jalostustoimikunta järjesti 21.4.2007 kasvattajapäivät Riihimäellä Riihimäen Seudun Kennelkerhon
Kennelmajalla. Paikalla oli 11 osanottajaa.
Yhdistys järjesti 30.6.–1.7.2007 virallisen luonnetestin, jossa tuomareina olivat Paavo Rapila ja
Kari Mäkinen. Testeihin osallistui 14 schipperkeä. Testit videoitiin, ja koiranomistajilla on
mahdollisuus ostaa video.
Erikoisnäyttelyssämme Kaivopuistossa 26.8.2007 schipperket arvosteli saksalainen Ferdi
Dickmann. Koiria oli ilmoitettu näyttelyyn 49. Voittaneille koirille jaettiin kerhon kiertopalkinnot ja
kaikille osanottajille kerhon kunniakirja.
Neljä schipperkeä edusti rotuamme Helsingin Messukeskuksessa 8.–9.12.2007
kääpiökoiranäytöksessä. Mukana oli agilitykoira, kaverikoira ja pelastuskoira. Koirat herättivät
kiitettävää huomiota näytöksessä.
Kerhon kesäpäivät 8.–9.9.2007
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Kerhon kesäpäivät Hauhon Hauhovissa keräsivät uskomattomat yli 80 jäsentä viettämään iloisissa
merkeissä yhteistä viikonloppua. Ohjelmaan kuului näyttelyharjoituksia, joita veti Pirjo
Lehmustola-Franzén, sekä agility- ja tokoharjoituksia, joita olivat tulleet vetämään
kansainvälisestikin menestyneet agilityharrastajat Maria Aaltonen ja Marko Mäkelä. Iltaisin
kokoonnuttiin keskustelemaan erilaisista jäsenistöämme kiinnostavista asioista.
Sunnuntaina pidettiin kerhomme ensimmäinen Club Show, jonka arvosteli rotujärjestömme
puheenjohtaja, ulkomuototuomari Kirsti Lummelampi. Palkinnot ja rusetit olivat upeita.
Kesäpäivillä järjestettiin myös verikokeidenottotilaisuus epitutkimusta varten. Verta kävi
luovuttamassa 25 koiraa. Kerho osallistui kustannuksiin maksamalla osan kuluista.
Vuoden schipperke -kilpailuihin osallistui 38 koiraa.
•

Vuoden Näyttelyschipperke 2007
Fandal´s Jambalaya
Omistaja Niina Toivonen, Turenki

•

Vuoden Veteraanischipperke 2007
Mariners Seamiss Of Lynderry
Omistaja Eeva Hyvärinen, Suonenjoki

•

Vuoden Pentu 2007
Fandal´s Merry Mermaid
Omistaja Sirpa Heilä, Uusikaupunki

•

Vuoden Agilityschipperke 2007
Diki-Diki Hania
Omistaja Anu Rantanen, Tampere

•

Vuoden TOKO-schipperke 2007
Fandal´s Kashmira
Omistaja Pirjo Lunkka, Vantaa

Kerhokauppa
Kerhokauppa on toiminut todella ansiokkaasti. Tarjolla on ollut lähes 30 erilaista schipperkeaiheista
vaatetta, korua ja muuta tarviketta. Kerhokaupalla on merkittävä osuus yhdistyksen
tulonhankinnassa. Myyntiartikkeleita on ollut tarjolla lähes kaikissa isoimmissa näyttelyissä,
erikoisnäyttelyssä ja kesäpäivillä. Niitä on voinut tilata myös postitse. Kerhokaupasta ovat
vastanneet Kirsi Liipo ja Olli Tuhkanen.
Laivis
Yhdistyksen julkaisema Laivis-lehti on saanut runsaasti kiitosta uudesta ilmeestään ja sisällöstään.
Lehden toimituksesta ovat vastanneet Heli Kinnunen, Katja Kiukkonen ja Anita Kallionpää.
Vuonna 2007 lehteä julkaistiin neljä numeroa, joista viimeisen painosmäärä oli 360 kappaletta.
Lehden on painanut Kopiojyvä Oy Jyväskylässä.
Pentuvälitys
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Pentuvälitystä ovat hoitaneet Heidi Iinattiniemi ja Irja Tonteri. Pentutiedustelujen määrä on ajoittain
ylittänyt tarjonnan. Pentutiedusteluja on tullut vuoden aikana noin 50 henkilöltä.
Internet-toimikunta
Yhdistyksen Internet-sivut (http://www.toydogs.net/schipperke/) ovat lähes kokonaan uudistuneet
sekä monipuolistuneet ja niitä kehitetään jatkuvasti. Aija Lauhkonen suunnitteli ja toteutti uudet
kerhosivut toimintavuodeksi 2007, ja hän on kehittänyt ja ylläpitänyt sivustoa yksin valtaosan
vuotta. Marraskuussa perustettiin Internet-toimikunta, johon kuuluvat Aija Lauhkonen
webmasterina sekä Hanna Ikonen ja Päivi Åkerblad.
Vuonna 2007 sivuilla on tehty päivityksiä keskimäärin 14 kertaa kuukaudessa, mm.
– julkaistu tiedotteita ja pöytäkirjoja
– toimitettu tapahtumakalenteri
– päivitetty koe-, agility-, toko- ja näyttelytuloksia, kiertopalkintosivua ja vuoden schipperkekilpailua
– ylläpidetty kasvattajalistaa ja pentueilmoituksia
– toimitettu kerhokaupan sivua
– ylläpidetty valokuvagalleriaa, linkkisivua ja Laivis-lehden tiivistelmiä
– toimitettu osa sivuista myös englanniksi ja
– julkaistu artikkeleita ja sivuja tapahtumista sekä harrastuksista.
Kuluvana vuonna kartoitettiin alkavaa pohjoismaista yhteistyötä. Niin toiminnan kuin
jäsenmääränkin suhteen yhdistyksen toiminta on ollut koko vuoden hyvin nousujohteista.
SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY
Hallitus
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