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  TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 
 

Yleistä 

 
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 11 toimintavuosi rotua harrastavana yhdistyksenä. Samalla se 
oli koko yhdistyksen historian 41. toimintavuosi, joista se on rekisteröitynä omana 
yhdistyksenä ollut 21 vuotta rotujärjestönsä Suomen Kääpiökoirayhdistys- Finlands 
Dvärghunds-föreningen ry:n suojissa ja parikymmentä ensimmäistä vuotta SKKY:n 
alajaostona. 
 
Hallinto    
 
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 4 kertaa ja lisäksi on pidetty 10 
sähköpostikokousta. Pöytäkirjoihin on kirjattu yhteensä 131 pykälää. Hallituksen jäsenet 
ovat kokouksiin osallistuneet seuraavasti:  
 
1.1.-14.3.2020 
Åkerfelt Silja               puheenjohtaja  1/1 
Pinnioja Janna   varapuheenjohtaja 1/1 
Jokivirta Sirpa  sihteeri   1/1 

Tuhkanen Olli  jäsen   0/1 

Lehmustola -Franzen Pirjo jäsen   0/1 
Jussila Leena  jäsen   0/1 
Virtanen Marjatta  jäsen   0/1 
Tonteri Irja   varajäsen   0/1 
Sundqvist Tanja  varajäsen   0/1 
 

 
14.3.-31.12.2020 

Toikka Henriikka              puheenjohtaja  3/3 
Tuhkanen Olli   varapuheenjohtaja 1/3 
Jokivirta Sirpa  sihteeri   3/3 

Pinnioja Janna  jäsen   3/3 
Virtanen Marjatta  jäsen   3/3 
Perälä Päivi   jäsen   2/3 
Blomqvist Nina  jäsen   3/3 

Stenberg Susanna  varajäsen   0/3 
Granström Anne  varajäsen   0/3 
 

Rahastonhoitajana on toiminut Blomqvist Nina. Tilinpäätöksen on tehnyt Ruotsalainen 
Laura. 
 
Yleiskokouksia järjestettiin yksi eli sääntömääräinen vuosikokous joka pidettiin 
14.3.2020 Riihimäellä. 
 

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 
Toiminnantarkastajina toimivat Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö ja varalla olivat Nina Siira 
ja Kirsi Liipo. 



. 
Jäsenistö 
Jäsensihteerinä on toiminut Janna Pinnioja. Jäsenistön määrä on pysynyt vakaana. 
Vuodenvaihteessa 31.12.2020 yhdistyksellä oli yhteensä 306 jäsentä, joista varsinaisia 
jäseniä oli 288 ja perhejäseniä 18. Jäsenistä 5 oli nuorisojäseniä, kunniajäseniä 8, 
ainaisjäseniä 4, ja kasvattajia 28 henkilöä. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 43 henkilöä.    
 
 

Toiminta 
Yhdistys on julkaissut Laivis-lehteä. Lehden toimittajina Korkeakoski Karoliina sekä 
Huoponen Kirsi ja taittajana Ögland Minna. Jäsenistö on myös osallistunut lehden 
toimittamiseen kirjoittamalla artikkeleja ja lähettämällä kuvia. Lehteä on kuluneena vuonna 
julkaistu neljä numeroa. Painosmäärä on ollut 410 lehteä (2020) Lehden on painanut 
Wasa Graphics, Vaasa. 

Erikoisnäyttely 2020 

Erikoisnäyttely peruttiin koronaviruksen vuoksi. 
 
Alueellista toimintaa on järjestetty harrastajien toimesta pääosin skipikävelyjen 
merkeissä. Näissä tapahtumissa on päässyt tutustumaan uusiin harrastajiin, tapaamaan 
tuttuja ja rotua harkitsevat ovat voineet tulla tutustumaan schipperkeen. "Skipittelyjä" on 
järjestetty mm. pääkaupunkiseudulla sekä Turussa.  
 
Kerhokauppa on toiminut entiseen malliin. Tarjolla on ollut erilaisia schipperke-aiheista 
tuotteita, mm. vaatteita, kasseja, pysäköintikiekkoja ym. Kerhokaupalla on selvä osuus 
yhdistyksen tulonhankinnassa. Tuotteita on ollut tarjolla mm. leireillä, sekä niitä on voinut 
tilata postitse yhdistyksen sivuilla olevan kerhokauppa-osion kautta. Kerhokaupasta on 
vastannut Laaksonen Miia. 

 
 

Jalostustoimikunta 
Jalostustoimikunnan kokoonpano 2020: Nina Blomqvist, Emmi Salmivuori, Susanna 
Stenberg, Elena Kuisma, Stina Högnabba (31.5.2020 asti), Aija Hauta-Aho (04.08.2020 
asti) ja Verna Bützow (18.11.2020 alkaen). 

 
JTO - Jalostuksen tavoiteohjelmatyö 
Terveystoimikunta esitteli kevään 2020 vuosikokouksessa jäsenistölle esityksen 
terveystietokannasta, jonka avulla voidaan kattavasti kartoittaa rodun terveystilannetta. 
Tietokantaa voidaan hyödyntää JTO:n päivityksessä.  
 

Ulkomuodon ja käyttäytymisen ihanneprofiilit 
Molemmat ihanneprofiilit päivitettiin vuoden 2019 alusta kennelliiton uusien ohjeiden 
mukaan. Käyttäytymisen uusi ihanneprofiili hyväksyttiin kennelliitossa kesäkuussa 2019 ja 
on julkaistu uusittuna yhdistyksen nettisivuille. Ulkomuodon ihanneprofiili on edelleen 
kennelliitossa käsittelyssä. 

 
Tapahtumat 
Vuonna 2020 ei ollut koronasta johtuen tapahtumia. 



Nettisivut, sisältöjen päivitys 
Jalostusuroslistaa ja pentulistaa on ylläpidetty. Nettisivuja on ylläpidetty ja päivitetty 
kasvatuksen, jalostuksen ja pentuasioiden osalta. 

 
Jalostustoimikunnan työn markkinointia ja tiedottamista  
Laivislehti: Jalostustoimikunta tiedottaa on julkaistu 2/2020 Laivislehdessä. 
 

Kokoukset ja yhteydenpito 
Jalostustoimikunta on vuoden 2020 aikana edistänyt asioita sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä. Jalostustoimikunta piti yhden kokouksen etänä työstääkseen suomalaisille 
ulkomuototuomareille suunnattua viestiä. Mikäli viesti hyväksytään schipperkekerhon 
hallituksessa, toimitetaan se Suomen Kääpiökoirat ry:n puheenjohtajalle, joka puolestaan 
tiedottaa asiasta eteenpäin. Viestissä esitetään toive, että ulkomuototuomarit kiinnittäisivät 
arvosteluissaan enemmän huomiota FCI:n rotumääritelmän mukaiseen luuston 
vahvuuteen, sekä turkin laatuun ja määrään.  
 
 
Näyttelytoimikunta 
Puheenjohtajana toimi Sirpa Jokivirta, sihteerinä Katja Jaranne ja rahastonhoitaja Nina 
Blomqvist. Toimikunta vastasi 2020 erikoisnäyttelyn järjestelyistä, joka kuitenkin jouduttiin 
perumaan koronapandemian vuoksi. Vuoden 2021 näyttelytoimikunta: puheenjohtaja Sirpa 
Jokivirta, sihteeri Päivi Perälä sekä rahastonhoitaja Nina Blomqvist ovat vuorostaan 
vastanneet tämän vuoden erikoisnäyttelyn järjestelyistä, joka pidetään 13.5.2021 
Tammelassa.  
 
 
Kotisivut 2020 
Kerhosivuja on ylläpidetty osoitteessa www.schipperke.fi. Uudistetut nettisivut otettiin 
käyttöön 2018. Nettisivuvastaavana ovat toimineet Stina Högnabba sekä Malena 
Kumpulainen. Jalostustoimikuntaan liittyvät asiat on päivittänyt Stina Högnabba.  
 
Vuonna 2020 päivityksiä on tehty seuraavasti: 

• julkaistu tiedotteita ja pöytäkirjoja 

• julkaistu ajankohtaisia asioita sekä tapahtumatiedotteita 

• päivitetty koe-, agility-, toko- ja näyttelytuloksia ja vuoden schipperke –kilpailua 

• ylläpidetty kuvagalleriaa ja linkkisivua 

• ylläpidetty kasvattaja- ja jalostusuroslistaa sekä pentueilmoituksia 

• toimitettu kerhokaupan sivua 

• toimitettu osa sivuista myös englanniksi  

• julkaistu artikkeleita ja sivuja tapahtumista sekä harrastuksista 

 
 

http://www.schipperke.fi/


Facebooksivut 2020 
Yhdistykselle perustettiin facebooksivu joka löytyy osoitteesta 
www.facebook.com/schipperkekerho. Facebooksivu toimii yhdistyksen ylimääräisenä 
tiedotuskanavana ja helpottaa kerhon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 
 
 
Yhdistyksen pentuvälitystä on hoitanut Tuomarla Helena. 
 
 
Rekisteröinnit  
Vuonna 2020 Kennelliitossa rekisteröitiin 42 schipperkepentuetta, joissa yhteensä 157 
pentua. Tuontikoiria rekisteröitiin 13 kpl. Rotumme on selvästi säilyttänyt tasaisesti 
suosionsa sekä määrällisesti, että positiivisella näkyvyydellään monipuolisena 
harrastuskoirana.  
 
 
Vuoden schipperke 2020 –kilpailu 

Tulokset julkaistaan 13.03.2021.  
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Hallitus 


