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VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS   

1. Yleistä   

Yorkshirenterrieri ry:n toiminta oli aktiivista vuonna 2018. Yhdistyksen nettisivuja pidettiin ajan tasalla ja 

yhdistyksen Facebook-sivujen kautta tiedottaminen tapahtui myös aktiivisesti.  

Vuoden suurin tapahtuma oli rodun epävirallinen erikoisnäyttely Club Show, joka järjestettiin Vantaalla 

lokakuussa. Näyttelyyn oli ilmoittautunut 33 yorkshirenterrieriä. Tuomariksi oli kutsuttu kokenut 

terrierituomari Vesa Lehtonen. Näyttelyn kauneimmaksi koiraksi valittiin Elina Tihanovan kasvattama ja 

Kaija sekä Markku Toivasen omistama uros Bromas Aparte Rasputin. 

Yorkshirenterriereiden erikoisnäyttely järjestettiin elokuussa perinteiseen tapaan Suomen 

Kääpiökoirayhdistyksen (SKKY) näyttelyn yhteydessä Helsingin Kaivopuistossa. Yhdistyksellä oli 

tapahtumassa myös oma infoteltta. Suomalainen palkittu tuomari Kari Järvinen valitsi rodun kauneimmaksi 

Sanna Kaukosen ja Petri Sipiläisen kasvattaman ja Tanja Mäkisen, Sanna Kaukosen ja Petri Sipiläisen 

omistaman nartun Tiny Dewill`s Signed Into Starsin. Yorkshirenterrieri ry jakoi voittajakoiralle yhdistyksen 

hankkiman pokaalin.  

Yhdistys järjesti myös vuoden aikana kaksi match show`ta. 10.5.2018 match show järjestettiin Helsingissä 

Koneen kentällä. Koirakkoja tapahtumaan ilmoittautui vain 32 kpl. Huonon sään ja helatorstain vuoksi 

ilmoittautumismäärä jäi pieneksi. Toinen vuoden 2018 match show järjestettiin Helsingissä Rastilan 

leirintäalueella 9.9.2019 yhdessä Silkkiterrieri ry:n kanssa. Tämä match show oli menestys ja siihen osallistui 

95 koirakkoa, joista 8 kpl lapsi& koira- kilpailuun. Yorkshirenterrieri ry sai tuloista 3/4 ja Silkkiterrierit ry 1/4.  

Vuoden 2018 Yorkshirenterrieri-kilpailun ensimmäiset sijat jakautuivat seuraavasti:  

• Vuoden Yorkshirenterrieri 2018 – Magic Minidog Diamond Star 

• Vuoden Yorkshirenterrieripentu 2018 – Bellen`s Line Jessica Chloe  

• Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani 2018 – Love-Dane’s Wild Jocelyn  

• Vuoden 2018 paras ulkomailla syntynyt Suomessa kilpaillut yorkshirenterrieri – Declans Globetrotter 

• Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja 2018 – Magic Minidog/ Markku Toivanen  

Näyttelyaktiivisuus laski edellisvuoteen nähden – vuonna 2018 näyttelykäyntejä kirjattiin yhteensä 405 kpl, 

kun taas vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 491kpl.  

2. Jäsenistö  

31.12.2018 yhdistykseen kuului 254 jäsentä, joista 8 ainais-/kunniajäsentä.  

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä 30€, nuorisojäseneltä 25€, perhejäseneltä 8€ (ei sisällä lehteä) ja 

kasvattajan maksamalta jäseneltä 15€/ vuosi (ensimmäinen vuosi). Liittymismaksuna perittiin 5€ ja 

ulkomailla asuvan jäsenen lisämaksu oli 5€. 
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3. Hallinto  

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Kaija Toivanen 3.5.2018 asti ja varapuheenjohtajana Tanja 

Mäkinen. Kaija Toivanen erosi puheenjohtajan tehtävästä 3.5.2018. Tanja Mäkinen valittiin 

puheenjohtajaksi ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 10.6.2018. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana 

Seppä. Sihteerinä toimi Kati Aaltonen ja jäsensihteerinä sekä rahastonhoitajana Erkki Rantavuoti.   

Hallitukseen kuului puheenjohtaja lisäksi varsinaisina jäseninä Kati Aaltonen, Noora Veijalainen, Sannakaisa 

Rekiaro, Liina Ruohonen, Jaana Seppä. Varajäseninä olivat Kerttu Ilola ja Rea Hentunen.  

Hallitus piti vuonna 2018 yhteensä 11 kokousta mukaan lukien järjestäytymiskokouksen. Hallituksen jäsenet 

osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Kaija Toivanen 5/5, Tanja Mäkinen 10/11, Kati Aaltonen 11/11, 

Sannakaisa Rekiaro 9/11, Noora Veijalainen 10/11, Jaana Seppä 11/11, Liina Ruohonen 11/11, Kerttu Ilola 

8/11 ja Rea Hentunen 10/11. 

Yorkshirenterrieri ry:n toiminnantarkastajina toimivat Tarja Gynther ja Markus Vuorio ja 

varatoiminnantarkastajina Mikko Hentunen ja Piret Bäcklund.  

Yhdistyksen pentuvälitystä hoiti Sanna Kaukonen. Rotuneuvojina hänen lisäkseen toimivat Piret Bäcklund 

(Suomi ja Eesti), Jaana Latvala-Nyman (Suomi ja Ruotsi) ja Kaija Toivanen (Suomi, Eesti, Venäjä). 

4. Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistys kokoontui sääntömääräisiin kokouksiin ja kahteen ylimääräiseen kokoukseen.  Vuosikokous 

pidettiin 22.4.2018 Hurtta Areenalla Helsingissä ja syyskokous 25.11.2018 Petbrosin tiloissa Nurmijärvellä. 

Ylimääräiset yhdistyskokoukset järjestettiin 14.1.2018 Helsingin seudun kennelpiirin toimitilassa ja 

10.6.2018 Hurtta Areenalla. Molemmat paikat sijaitsivat Helsingissä. 14.1.2018 ylimääräinen 

yhdistyskokous järjestettiin siksi, koska syyskokouksessa hallitukseen valittu Tiina Hellgren oli estynyt 

tulemasta hallitukseen vuodeksi 2018. 10.6.2018 ylimääräisessä syyskokouksessa valittiin yhdistyksen 

puheenjohtaja eronneen Kaija Toivasen tilalle.  

 

5. Elise Takasen riita-asia 

Valmistelu-istunto pidettiin 24.1.2018. Elise Takasen asianajaja otti yhteyttä rotuyhdistykseen 5.4.2018 ja 

ehdotti uutta sovintoehdotusta, jossa Takanen peruu kanteen ja tarjoaa yhdistykselle 1500€ 

oikeudenkäyntikulujen korvauksen. Yhdistyksen hallitus halusi, että Takanen eroaa yhdistyksestä ja 

toimittaa allekirjoitetun eroanomuksen vuosikokoukseen. Sovintoehdotus hyväksyttiin 22.4.2018 

yhdistyksen vuosikokouksessa ja Takanen erosi yhdistyksestä. Jatkettu valmistelu ja pääkäsittely yhden 

tuomarin kokoonpanossa piti olla 22-23.5.2018, mutta se peruttiin sovinnon syntyessä.  

 

6. Yhdistyksen talous  

Oma pääoma tilikauden lopussa oli 3765,99 euroa ja tilikauden tulos osoitti alijäämää 1014,29 euroa. Kaksi 

edellistä ylijäämäistä vuotta piti yhdistyksen taloustilanteen kohtuullisena, mutta tulevina vuosina 

joudutaan edelleen tekemään töitä, jotta päästään takaisin riita-asiaa edeltäneeseen vakaaseen 

taloustilanteeseen. 

Asianajokulut Elise Takasen nostamista kanteista yhdistystä vastaan rasitti yhdistyksen taloutta, 

asianajotoimisto Evershedsin kulut olivat kuluneena vuonna yhteensä 3839,35 euroa. Riita-asia päättyi 
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vuoden aikana sovintoon ja Takanen sitoutui korvaamaan yhdistykselle 1500 euroa oikeudenkäyntikuluista, 

näistä 1000 euroa erääntyi vuonna 2018 ja loppuosuus tulee näkymään vuoden 2019 tuloksessa.  

Yhdistyksen suurimpia menoeriä olivat oikeudenkäyntikulujen lisäksi lehti- ja postituskulut, sekä 

jäsenmaksukulut. Lehtikulujen pienentämiseksi lehden painosmäärää laskettiin vastaamaan paremmin 

todellista menekkiä ja kustannusten taso tarkistettiin kilpailuttamalla lehden taitto- ja painotyö vuodelle 

2019. Tuloslaskelmassa lehtikuja ovat aiemmista vuosista poiketen myös henkilöstökulut ja verot.  

Jäsenmaksukulujen osalta kulua pyrittiin vähentämään pitämällä kirjeitse lähetettyjen laskujen ja 

muistutusten määrä mahdollisimman alhaisena. 

Jäsenmaksujen lisäksi tuottoja kerättiin mm. ilmoitusmyynnillä, tuotemyynnillä ja keräämällä pääsymaksuja 

yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Varainhankintana järjestettiin kaksi match show`ta ja useisiin 

yhdistyksen järjestämin tapahtumiin otettiin mukaan myös ei-jäseniä korkeammalla osallistumismaksuilla. 

Kannatustuotemyynti käynnistettiin vuosien tauon jälkeen heijastinmyynnillä ja myöhemmin myyntiin 

otettiin myös nyyttipaperia. 

 

7. Rodun jalostus  

Yleistä:  

Yorkshirenterriereitä rekisteröitiin vuonna 2018 yhteensä 233 koiraa, joista tuontikoirien osuus oli 24 kpl. 

Vuoden 2017 rekisteröintimäärä oli tismalleen sama 233 koiraa, mutta tuonteja rekisteröitiin 25 kpl. 2016 

rekisteröintimäärä oli 264 koiraa, joista tuonteja 37 kpl.  

Vuonna 2018 yhdistys kannusti jäseniään virallisiin terveystarkastuksiin. Yhteensä saatiin 154 

terveystulosta, näistä 75 polvitulosta, 37 silmätulosta ja 30 sydämen kuuntelutulosta. Terveystulosten 

määrässä oli hienoa nousua edellisiin vuosiin. 2017 terveystuloksia kirjattiin 119 kpl ja vuonna 2016 109 kpl.  

Jalostustoimikunta ylläpitää jalostusuroslistaa sekä Prcd-PRA listaa yhdistyksen nettisivuilla.  

Jalostustoimikunnan vuonna 2018 muodostivat Kaija Toivanen (pj), Raili Rantavuoti, Kristiina Niska, Rea 

Hentunen ja yhdistyksen pj Tanja Mäkinen. 

Jalostustoimikunta teki vuonna 2018 terveyskyselyn rodulle, jonka tulosten yhteenveto julkistetaan vuoden 

2019 alussa. Jalostustoimikunta aloitti myös käytöksen jalostustarkastusten suunnittelun, mutta se jäi 

kesken.  

8.2.2018 järjestettiin Vantaalla näytteenottotilaisuus yorkshirenterriereiden aineenvaihduntatutkimukseen.  

14.1.2018 järjestettiin ulkomuodon jalostustarkastus Club show`n jälkeen Vantaalla. Jalostustarkastajana 

toimi Annukka Paloheimo ja siihen osallistui 5 koiraa. 

  

8. Kerhotoiminta  

Kevään ensimmäinen kerhotapahtuma oli 4.3.2018 järjestetty näyttelytreenit ja sen perään järjestetyt 

tottelevaisuustreenit. 14.10.2018 järjestettiin rodun epävirallinen erikoisnäyttely Club show Vantaan 

Koirakeitaalla. Näyttelyyn oli ilmoittautunut 33 koiraa, joista 30 tuli paikalle. Yhden koiran 

ilmoittautumismaksu jäi maksamatta. Tuomarina toimi ulkomuototuomari Vesa Lehtonen, joka valitsi 

näyttelyn kauneimmaksi Elina Tihanovan kasvattaman ja Kaija sekä Markku Toivasen omistaman koiran 

Bromas Aparte Rasputin. Oheisohjelmana Club show`ssa oli mm. yhdistyksen järjestämä koirakuvaus, 

yhdistyksen kanttiini, arpajaispöytä sekä yhdistyksen järjestämä koiratarvikkeiden kirppispöytä.  Paikalla oli 
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myös Bestis-koirien mittatilauspuvut pukumyyntiä.  Tapahtuman sponsorit olivat Royal Canin (virallinen 

pääsponsori), Nutrolin, Dermosil/Dermoshop Oy, The Body Shop ja DNA-kauppa (Jumbo).  

Kesäpäivät järjestettiin 1.7.2018 Turengissa. Tapahtumassa järjestettiin oheisohjelmaa ja buffetti. 

Yorkkitreffit järjestettiin 22.9.2018 Vantaalla kävelylenkin/koirapuistoilun merkeissä. 

Koirauintia yhdistys järjesti 25.11.2018 Petbrosin tiloissa. 

Pikkujoulut pidettiin 9.12.2018 Koirapalvelu Virikkeen tiloissa. Ohjelmassa oli mm. jouluinen kahvi ja 

glögipöytä sekä tarvikemyyntiä.  

Turun aluevetäjä Liisa Paasimaa järjesti tapaamisia ympäri vuoden Turussa. Turussa järjestettiin mm. 

pikkujoulut ja yorkkikävelyitä. 

 

9. Julkaisu- ja PR-toiminta  

Yhdistys ylläpiti omia internetsivuja osoitteessa yorkshirenterrieri.fi sekä Facebook-sivuja. Yhdistys julkaisi 

A4 - kokoista Yorkshirenterrieri -lehteä, joka ilmestyi 4 kertaa vuonna 2018. Päätoimittajana toimi Noora 

Veijalainen. Lehden ulkoasusta ja taitosta vastasi Heidi Ojanperä ja painopaikkana oli Kirjapaino Ässä Oy. 

Lehden painos oli 340 kpl / numero 13.3.2018 asti, jolloin painosta pienennettiin 320kpl/numero.  

Yhdistyksen käytössä oli vuonna 2014 painettu rotuesite, jota jaettiin tapahtumissa. Rotutietoutta jaettiin 

myös lähettämällä jäsenlehteä rotuoikeudet omaaville arvostelutuomareille.  

Yorkshirenterrieri ry:llä oli oma infoteltta SKKY:n erikoisnäyttelyssä 26.8. Helsingin Kaivopuistossa. Teltalla 

jaettiin yhdistyksen esitteitä ja lehtiä ja esiteltiin mm. yorkshirenterrierin turkin hoitoa. 

 


