Suomen Schapendoes ry
HISTORIA osa I

Vuodet 1995 – 1997
Yhdistyksen perustaminen sai alkunsa Heli Vekan postittamilla kirjeillä, kaikille tiedossa oleville schapendoesien
omistajille ja niinpä yhdistyksen perustanut kokous pidettiin 9 pv lokakuuta vuonna 1995. Rotu on aina kuulunut
kennelliiton osoittamana rotujärjestön Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen, minkä alaiseksi yhdistykseksi
luonnollisesti meni myös perustettu Suomen Schapendoes.
Varsinainen toiminta rekisteröimättömänä yhdistyksenä alkoi vuoden 1996 alusta. Perustamiskokouksen valitsema
puheenjohtaja Leila Rantanen sekä hallitus johon kuuluivat Pertti Kuntonen, Sari Kärnä, Anja Lahdenperä ja Heli
Vekka sekä hallituksen ulkopuolelta sihteeriksi nimetty Anita Tammi kokoontuivat tammikuussa 1996. Kokouksessa
valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anja Lahdenperä, rahastonhoitaja/jäsensihteeriksi nimettiin Jaakko
Tammi sekä pentuvälittäjäksi Heli Vekka. Kokous päätti myös jäsenmaksuksi 30 markkaa ja perhejäsenen maksuksi
20 markkaa. Hallitukseen kuuluivat lisäksi Anne Johansson sekä Pirjo Kangasmäki (nyk. Äimälä). Vuoden 1996
hallitus myös korjasi ja viimeisteli tehdyt säännöt rotujärjestön ohjeiden mukaisiksi.

Puheenjohtaja, Leila Rantanen
Ensimmäinen jäsenkokous pidettiin Forssan Vesihelmessä 21.4.1996. Yhdistykselle perustettiin jaostoja sekä
toimikuntia, joista käytännössä toimiva, edelleen nykypäivässäkin toimiva oli jalostustoimikunta. Kokoukseen
vieraaksi oli kutsuttu katalonianpaimenkoira harrastaja/kasvattaja Eija Kansanaho kertomaan jalostustoimintaan
liittyvistä yleisistä asioista. Syyskokous pidettiin marraskuussa Hämeenlinnassa, joka oli sääntöjen mukainen
kotipaikkakunta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin jatkamaan Leila Rantanen.
Ensimmäiset hallituksen erovuoroiset ratkaistiin arvalla ja hallitukseen erovuoristen tilalle valittiin Mari Jänisniemi,
Anita Tammi, Jaakko Tammi ja Anja Lahdenperä, toimien myös varapuheenjohtajana, sekä varajäseneksi Pertti
Kuntonen. Lisäksi hallituksen jäseninä jatkoivat Heli Vekka ja Sari Kärnä. Ensimmäisiksi yhdistyksen tilintarkastajiksi
valittiin Anne Johansson ja Mia Koskinen sekä heille varalle Marika Koskinen ja Pirjo Lahdenperä. Sihteerinä toimi
Anita Tammi ja rahastonhoitajana Jaakko Tammi. Jäsenmaksuksi vuodelle 1997 päätettiin 100 markkaa,
perhejäseneltä 30 markkaa ja liittymismaksuksi 30 markkaa, minkä suuruisena maksu pysyi vuoteen 2001 asti.
Päätös yhdistyksen rekisteröitymisestä ry:ksi tehtiin ensimmäistä kertaa tässä kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus 1997 (Vasemmalta: Jaakko Tammi, Anja Lahdenperä, Pertti Kuntonen, Anita Tammi, Sari
Kärnä, Heli Vekka, Mari Jänisniemi ja Leila Rantanen.)
Yhdistyksen kesäpäivät pidettiin ensimmäistä kertaa elokuussa 1996 Somerolla ja kesäpäiville osallistui 24 henkilöä.
Ulkomuototuomarit Kirsti ja Colin Smith olivat kertomassa koiranäyttelyssä esiintymisestä ja toimivat myös handler
kilpailumme tuomareina. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen lonkkakuvaus- sekä ja
silmätarkastustilaisuus Vekka-yhtiön linja-autovarikon tiloissa Hämeenlinnassa. Vuonna 1996 yhdistyksessä oli 34
jäsentä.
Rotumme liittämisestä PEVISAan keskusteltiin ensimmäistä kertaa jo toisena toimintavuonna 1997 koska jo silloin
pidettiin tärkeänä sitä että pystyttäisiin estämään sairaiden koirien käyttäminen jalostukseen. Kevätkokous
kuitenkin päätyi ratkaisuun missä tietoa jakamalla ja vapaaehtoisella toiminnalla, sekä jalostustoimikunnan
laadittaviksi annetuille ohjeilla saataisiin kasvattajat toimimaan vain terveitä koiria käyttämällä. Tämä
vapaaehtoisuus onkin toiminut aina näihin päiviin asti ainakin siltä osin että kaikki jalostukseen käytettävät koirat
ovat olleet mm. silmätarkastettuja.
Kesäleirillä olimme ensimmäistä kertaa Viitapohjassa vuonna 1997, missä leirit jatkuivat perinteikkäästi aina
vuoteen 2001 asti. Vuodesta 2000 alkaen on leirillä kilpailtu kauneuskilpailuna Schapendoes of schapendoes’s ja
pidetty koirien juoksukilpailu; Derby.
Yhdistyksen rekisteröitymistä varten tehtiin sääntöihin mittava uudistustyö kun ne laadittiin vastaamaan patentti- ja
rekisterihallituksen mallisääntöjä ja säännöt hyväksyttiin ylimääräisessä kokouksessa kesällä 1997.
Marraskuussa puheenjohtaja ilmoitti eroavansa kaikista luottamustehtävistä ja loppuvuoden puheenjohtajan
tehtävää hoiti varapuheenjohtaja Anja Lahdenperä. Vuonna 1997 yhdistyksessä oli 53 jäsentä. Vuosikirja julkaistiin
ensimmäistä kertaa vuonna 1997, ja siinä oli tilastot vuosilta 1989–1996, joka jälkeen vuosikirja on julkaistu aina
vuosittain.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anja Lahdenperä
Vuodet 1998 – 2002
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuosina 1998 – 2002 Mari Jänisniemi (nyk. Jänisniemi-Honkala) ja hallituksessa
ovat tuona aikana toimineet Anja Lahdenperä, Anita Tammi, Jaakko Tammi, Anja Virolainen, Sari Kärnä, Pirjo
Lahdenperä, Camilla Murtomäki, Paula Lehdistö, Armi Karinen, Kari Iivonen, Tuija Nikkanen (nyk. Pakkanen) ja Heli
Vekka, toimien varapuheenjohtajana aina vuoteen 2009 saakka sekä varajäseninä Pirjo Lahdenperä, Armi Karinen
ja Anja Lahdenperä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Jänisniemi
Rahastonhoitajan tehtävissä ovat toimineet Jaakko Tammi, Anne Johansson sekä Kati Rouhento ja sihteereinä
Anita Tammi ja Pirjo Lahdenperä.

Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi marraskuusta 1997 alkaen Anja Lahdenperä aina vuoteen 2008 asti.
Jäseninä ovat olleet Anne Johansson (1997 -2001), Mari Jänisniemi (1997 -2004), Heli Vekka (1997 -2009) ja
Minna Jussila (2002–2004)
Jäsenlehden vastaavana toimittajana aloitti vuonna 1999 Camilla Murtomäki kuka jatkoi tehtävässä aina vuoteen
2004 asti.
Pentuvälittäjänä toimi perustamiskokouksen valitsemana Heli Vekka, kuka toimi tässä tehtävässä uudelleen
valittuna aina elämän taipaleensa loppupäiviin asti, vuoteen 2009.

Yhdistyksen pentuvälittäjä sekä varapuheenjohtaja Heli Vekka
Tilintarkastajia ovat vuosina 1998–2002 toimineet Mia Koskinen, Marika Koskinen, Helena Käkönen, Anne
Johansson ja varatilintarkastajina Pirjo Lahdenperä, Pertti Kuntonen sekä Mirja Simola.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli nouseva: vuonna 1998 - 60 jäsentä, vuonna 1999 - 125 jäsentä, vuonna 2000 - 147
jäsentä, vuonna 2001 - 156 jäsentä ja vuonna 2002 - 162 jäsentä.
Yhdistyksen rekisteröityminen vahvistettiin 17.9.1998 mutta jälleen jo vuonna 1999 yhdistyksen sääntöjä
uudistettiin siten että kotipaikaksi Hämeenlinnasta muuttui Helsinki. Vuonna 2000 yhdistys hyväksyttiin Helsingin
seudun kennelpiirin sekä Suomen kennelliiton jäsenyhdistykseksi.
Ulkomuototuomareiden koulutukseen osallistuttiin ensimmäinen kerran 29.10.1998. Koska rodun rekisteröintimäärä
oli vielä vähälukuinen, saivat ulkomuototuomarit rodun arvosteluoikeudet ns. erikoiskoulutuksella joka käytännössä
oli lyhyt noin 10 minuutin luento, oppimäärä rodusta ja paikalla oli lisäksi kaksi rodun edustajaa. Rodun
rekisteröintimäärän sekä näyttelyissä käyntimäärien kasvaessa rotujärjestö esitti rotua ns. kollegio
(koearvosteltavaksi) roduksi, minkä jälkeen rotujärjestön vastaamaan sekä järjestämään
ulkomuototuomarikoulukseen osallistuttiin niin erikoiskoulutusosioon kuin koearvostelutilaisuuteen toimittamalla
koulutusmateriaalia, käyttämällä puheenvuoro koulutuksessa sekä tuomalla arvostelukokeeseen arvosteltavat
koirat.
Ensimmäinen jalostustoimikunnan toimintaohje hyväksyttiin syyskokouksessa 21.11.1998.
Yhdistyksellä oli rotujärjestön kustantama, yhdistystä sekä rotua esittelevä tila Maailman Voittaja-näyttelyssä 1998.
Yhdistyksestä ja rodusta kertova esite tehtiin ensimmäistä kertaa jaettavaksi tähän näyttelyyn ja siitä lähtien
sellainen on ollut aina saatavilla niin pentuvälittäjältä kuin rotujärjestön esittelypisteestä niin Vuoden Voittajanäyttelyssä kuin Suomessa pidetyissä arvonäyttelyistä. Esitettä ovat saaneet sitä pyydettäessä myös kasvattajat
pennunostajilleen jaettavaksi ja esite postitettiin myös niille schapendoesien omistajille, jotka eivät olleet vielä
jäseniä ja joiden tiedot tulivat kennelliitosta ns. omistajailmoituslistauksessa, mikä toimitettiin yhdistyksille aina
vuoteen 2006 asti.
Vuodesta 1998 alkaen on yhdistyksellä ollut näyttelykoirakilpailuna kennel Nalle-Haukun kasvattajan Anja
Lahdenperän lahjoittamana kiertopalkinto Vuoden Tähti-kilpailu. Yhdistyksen omat näyttelykiertopalkinnot jaettiin
ensimmäistä kertaa vuonna 2000 ja agility- sekä Leena Moilasen lahjoittama Esson Kivi (toko) kiertopalkinnot
jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2002.
Vuodesta 1999 alkaen on jäsenkokouksissa järjestetty jäsenille ruokatarjoilu ja syyskokouksen yhteydessä pidettiin
pienimuotoinen pikkujoulujuhla aina vuoteen 2004 asti.
Yhdistys osallistui vuonna 1999 myös hyväntekeväisyyteen keräämällä 149 markan lahjoituksen Kosovon
pakolaisille.
Vuonna 1999 järjestettiin logo-kuva kilpailu minkä äänestyksen tuloksena valittiin yhdistykselle, edelleenkin
käytössä oleva logo.
Vuonna 1999 vietettiin ensimmäisen kerran talvipäiviä ja ne pidettiin Harjavallassa 20 henkilön voimalla. Toisen
sekä toistaiseksi viimeisen kerran järjestettiin talvipäivät Viitapohjassa vuonna 2000.

Talvipäivät Viitapohjassa vuonna 2000

Kesäleiri Viitapohjassa 2001 – vasemmalla Schapendoe’s of schapendoes’s kilpailun kauneimmaksi valittu Ellu jonka
esitti Enni Iivonen.
Schapendoeseista koostuva agi-rotu joukkue kilpaili ensimmäistä kertaa jo vuonna 1999.
Yhdistyksen omat kotisivut aukenivat ensimmäistä kertaa vuonna 2000.
Vuodesta 2000 alkaen oli mahdollista saada yhdistyksen jäsenmateriaali ns. pentuejäsenenä ja jäsenmaksuna oli
50 markkaa. Vuonna 2002 siirryttiin euroihin ja jäsenmaksu oli varsinaiselta jäseneltä 17 euroa, liittymismaksu 5
euroa ja perhejäsen 5 euroa sekä pentujäseneltä 10 euroa
Vuonna 2002 kesäleiriä vietettiin Lammilla ja samana vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa myös
kasvattajapäivä, jonka alustajaksi oli kutsuttu mudeja kasvattava Riitta Hohtela.
- koostanut Mari Jänisniemi-Honkala Henkilöt historiassa ja heidän (ensimmäinen schapendoes) koiransa
Heli Vekka – Nalle-Haukun Castor
Leila Rantanen – kennel Boisterous kasvattaja – Ines De Lacabru
Pertti Kuntonen – Nalle-Haukun Cavalier
Anja Lahdenperä – kennel Nalle-Haukun kasvattaja – Fiffi von Fulfskuhl
Pirjo Kangasmäki – Nalle-Haukun Bim
Anita ja Jaakko Tammi –kennel Schaperro’s kasvattaja – Nalle-Haukun Brigitte
Sari Kärnä – Nalle-Haukun Abram
Mari Jänisniemi – kennel Lumikuono kasvattaja – Nalle-Haukun Anneke
Anne Johansson – Nalle-Haukun Catja
Pirjo Lahdenperä – kennel Scandoes kasvattaja – Nalle-Haukun Astra
Tuija Nikkanen- Boisterous Herbie
Paula Lehdistö – kennel Buffing kasvattaja – Boisterous Kismet of Life
Kati Rouhento – Lumikuonot Bobo Bombo
Camilla Murtomäki – kennel Crazzan kasvattaja – Boisterous L’Amour
Armi Karinen – Lumikuono Ardita Perrita

Mia ja Marika Koskinen – Leonardo De La Vallee des Trologdytes
Anja Virolainen – Wunderchön’s Anne
Kari Iivonen – Lumikuono Califa Jarifo
Minna Jussila – kennel Rockriver’s kasvattaja – Lumikuono Dama de Amboto
Mirja Simola – Nalle-Haukun Erik
Helena Käkönen – Lumikuono Amante Peludo
Leena Moilanen – Nalle-Haukun Esso

HISTORIA osa II: Puheenjohtaja Kari Iivosen aika (2003–2007) ja puheenjohtaja Mirja Simolan aika (2008–
2010) julkaistaan seuraavassa jäsenlehdessä

