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VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS 

1. Yleistä 
Vuosi 2008 oli Yorkshirenterrieri r.y:ssä jälleen aktiivisen toiminnan aikaa. Painopiste oli erityisesti kerhotoiminnassa 
ja jäsenlehden kehittämisessä.  

Vuonna 2007 uudelleen käynnistetty Vuoden Yorkshirenterrieri –kilpailu innosti jäseniä käymään myös vuoden 2008 
koiranäyttelyissä. Lähes kaikissa virallisissa näyttelyissä esiintyi yorkshirenterrierejä, ja kaiken kaikkiaan 38 koiraa 
sai kilpailussa pisteitä. Menestynein yorkshirenterrieri oli edellisen vuoden tapaan Markku Toivasen ja Kaija 
Haapasalon omistama FIN & LTU & EST & S & LV MVA KANS MVA Marylin Monroe Bakarat. 

Rodun erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Helsingin Kaivopuistossa 31. elokuuta. 

Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin Suomessa vuonna 2008 ennätykselliset 241 koiraa (2007 vastaava luku oli 205), 
näistä 45 oli tuontikoiria.  

2. Jäsenistö 
Yhdistykseen kuului 31.12.2008 yhteensä 329  jäsentä, joista 1 oli kunniajäsen ja 5 ainaisjäseniä.  

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä 25€, perhejäseneltä 5€, nuorisojäseneltä 20€ ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä 
30€. Kasvattajan ilmoittama jäsen maksoi  10€. 

3. Hallitus 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Rantavuoti, varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana Markku 
Kelokari sekä sihteeri-jäsensihteerinä Ulla-Riikka Kelokari. 

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: 
varsinaisina jäseninä   Markku Kelokari, Ulla-Riikka Kelokari, Jaana Latvala-Nyman, Raili Rantavuoti, Petra 
Snellman-Niemenpalo ja Merika Kiviniemi (22.11. lähtien) sekä 
varajäseninä Sanna Kaukonen (22.11. asti) ja Tiina Nybondas. 

Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan. Suurin osa 
kokouksista pidettiin puhelinneuvotteluna. Hallituksen käytössä oli sähköinen arkisto, johon mm hallituksen 
kokouspöytäkirjat talletettiin. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: M Kelokari 9/9, U-R Kelokari 
9/9, M Kiviniemi 1/1, J Latvala-Nyman 6/9, E Rantavuoti 9/9, R Rantavuoti 9/9, P Snellman-Niemenpalo 8/9, S 
Kaukonen 4/8 ja T Nybondas 8/9. 

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marjatta Huuhtanen ja Maija-Leena Reinhardt, ja 
varatilintarkastajina Karoliina Niska ja Kristiina Niska. 

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoiti Liisa Paasimaa. Rotuneuvonnasta vastasivat Jaana Latvala-Nyman ja Raili 
Rantavuoti. 

Syyskuun alussa kävi ilmi, että Tuija Aronen, joka syyskokouksessa 2007 valittiin hallitukseen, ei ollut ko. 
kokouksessa vaalikelpoinen, ja näin ollen Arosen jäsenyyden hallituksessa todettiin rauenneen. Arosen tilalle 
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi jäljelle olevaksi kaudeksi (v. 2010 loppuun) valittiin syyskokouksessa 22.11.2008 
Merika Kiviniemi.  

Syyskokous 2008 hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen epäluottamuslauseesta Sanna Kaukoselle ja vapautti 
tämän hallituksen varajäsenen tehtävästä. Päätös astui voimaan 22.11.2008. 

4. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen 15.3.2008 ja syyskokoukseen 22.11.2008 Tuomarinkartanon 
Vinttikoirakeskuksessa. 

5. Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.  

Tilikauden tulos näytti 892,23 Eur ylijäämää.  
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6. Jalostuksen tavoiteohjelma 
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ei tarkastuksessaan hyväksynyt SKKY:n hyväksymää esitystä 
yorkshirenterrierien jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO), vaan siihen vaadittiin tekemään muutamia tarkennuksia. 
Tämän vuoksi yhdistys toteutti loppuvuodesta 2008 terveyskyselyn, jonka vastaukset ja mahdolliset vaikutukset 
JTO:hon tullaan analysoimaan vuonna 2009. 

Jalostustoimikunnassa olivat vuonna 2008 Raili Rantavuoti (pj), Erkki Rantavuoti, Jaana Latvala-Nyman ja Petra 
Snellman-Niemenpalo. 

7. Kerhotoiminta 
Kevään ensimmäinen kerhopäivä oli heti vuosikokouksen jälkeen (15.3.), kun Vuoden 2007 Yorkshirenterrieri –
kilpailun voittajat palkittiin kiertopalkinnoin ja kunniakirjoin. Lisäksi ohjelmassa oli rotuneuvontaa, tarvikemyyntiä ja 
kahvitarjoilu. 

Kevään toinen kerhopäivä oli 12.4. Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Päivän teemana oli ”Miten koira oppii 
ja aktivointi. Uuden opettaminen aktivointimielessä sekä ongelmien poiskouluttamisessa ja ennaltaehkäisyssä”. 
Koirakouluttaja Christina ”Nona” Borgström luennoi. Lisäksi ohjelmassa oli rotuneuvontaa, tarvikemyyntiä ja 
kahvitarjoilu. 

Kesäpäivät ja Club Show järjestettiin kesäkuun 7. päivänä Aulangon Lomakylässä. Kasvattajatuomari Markku Kipinä 
(Kennel Dane York) valitsi näyttelyn kauneimmaksi koiraksi KANS&POHJ MVA Debonaire’s Marshal’in, jonka 
omistavat Bernice Undén ja Ann-Katrin Ahlstedt. 

Syksyn kerhopäivä järjestettiin 12.10. Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. 
Päivän teemana oli kääpiökoirien jalostus ja kasvattaminen. Asiantuntijavieraanamme oli vanha yorkkiharrastaja, 
SuKoKan hallituksen jäsen Vesa Toivanen (kennel Connection). Lisäksi ohjelmassa oli rotuneuvontaa, 
tarvikemyyntiä ja kahvitarjoilu.  

Alueellista toimintaa oli vuoden aikana mm. Lahdessa  ja Tampereella. Yorkkiharrastajat tapasivat myös 
koirapuistoissa eri puolilla maata; Sunnuntaina 18.5. järjestettiin Tapiolan koirapuistossa näyttelyharjoitukset, eli 
kehätotutusta ja opastusta mm. topknotin tekemisessä. Paikalla oli myös aiheeseen liittyvää tarvikemyyntiä; rusetteja, 
näyttelyhihnoja, turkinhoitotuotteita jne.  

Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin Helsingissä 22.11. heti syyskokouksen jälkeen.  

8. Julkaisu- ja PR-toiminta 
Yhdistys  ylläpiti omia internet-kotisivuja osoitteessa www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen yhteydessä on  erittäin 
suosittu yorkshirenterrieri-aiheinen kuvagalleria ja keskustelupalsta. Uutena osiona sivuilla julkaistiin vuonna 2008 
”Usein kysyttyä” –palsta, jolle koottiin keskustelupalstalla vuosien saatossa esillä olleita yorkshirenterrieri-aiheisia 
kysymyksiä vastauksineen. Kotisivujen ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.  

Yhdistys julkaisi A4-kokoista Yorkshirenterrieri-jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2008. Lehden 
päätoimittaja oli Petra Snellman-Niemenpalo ja taittaja Markku Kelokari. Näyttelyarvostelujen puhtaaksikirjoituksesta 
vastasi Jaana Latvala-Nyman. Lehti painettiin Valopainossa Helsingin Lauttasaaressa. 

Juha Kareksen koiranjalostusaiheinen artikkelisarja, Noora Veijalaisen kirjoittama Pepe-yorkin temppukoulu, 
erimaalaisten yorkshirenterrierikasvattajien haastattelut, näyttely- ja tapahtumareportaasit ja rodun Suomen historiikki 
olivat Yorkshirenterrieri-lehden pääteemoja vuonna 2008.  

Lehden mainonta koostui  Royal Caninin takasivun mainoksesta (jokaisessa numerossa) sekä SKKY:n kanssa 
yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta (lehti 2 ja 4). Yappy Fashion’lla oli värillinen mainos kahdessa 
numerossa (lehti 3 ja 4). Lisäksi julkaistiin yhdistyksen jäsenien ja kasvattajien mainoksia sekä joulutervehdyksiä. 

Yhdistys julkaisi myös rotuesitettä, jota jaettiin lähinnä koiranäyttelyissä. Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä 
yhdistyksellä oli oma infokatos, jossa rotuesitteen ja neuvonnan lisäksi oli tarjolla Yorkshirenterrieri-lehtiä ja 
nähtävillä kaikki erikoisnäyttelyn kiertopalkinnot.  

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille.  

Yorkshirenterrierien kuvallista valiorekisteriä ylläpidettiin yhdistyksen kotisivuilla. 

 

 

________________________   ____________________________ 

Erkki Rantavuoti Ulla-Riikka Kelokari 
(puheenjohtaja) (sihteeri) 

http://www.yorkshirenterrieri.fi/
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