Suomen Schapendoes ry
HISTORIA osa II

Vuodet 2003 - 2007
Syyskokouksen 2002 esittämänä ja valitsemana puheenjohtajana toimi vuosina 2003 - 2007 Kari Iivonen.

Puheenjohtaja, Kari Iivonen
Hallituksessa ovat tuona ajanjaksona toimineet varapuheenjohtajana Heli Vekka ja jäseninä Mari JänisniemiHonkala, Minna Jussila, Camilla Murtomäki, Paula Lehdistö, Armi Karinen, Henna Järvinen, Anna Aminoff, AnnaMari Nurmi, Mirja Simola ja varajäseninä Mirja Simola, Juhani Lehtioksa ja Marja-Liisa Tuominen.
Rahastonhoitajana oli vielä vuoden 2003 Kati Rouhento ja kuluvaan vuoteen asti on rahastonhoitajana toiminut Lea
Iivonen. Sihteereinä vuodesta 2003 on niin ikään, kuluvaan vuoteen asti toiminut Mari Jänisniemi-Honkala.
Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi marraskuusta 1997 alkaen Anja Lahdenperä aina vuoteen 2008 asti.
Jäseninä jatkoivat Heli Vekka sekä vielä vuodet 2003–2004 Mari Jänisniemi ja Minna Jussila. Toimikunnan jäseninä
vuonna 2005 aloittivat Mirja Simola ja Paula Lehdistö.

Minna Jussila

Anna-Mari Nurmi

Vuosiksi 2003 - 2008 perustettiin kasvattajatoimikunta jonka vetäjänä toimi Paula Lehdistö ja toimikunta kokoontui
tuona aikana kaksi kertaa.
Jäsenlehden vastaavana toimittajana vuosina 2004 -2006 toimi Sanna Puonti jonka jälkeen tehtävässä aloitti Jenna
Kallinen, kuka jatkoi tehtävässä vuoteen 2009 asti.

Jenna Kallinen ja ”Roope” vuonna 2004

Yhdistyksen kotisivuista vastasi vuoteen 2004 Camilla Murtomäki, 2005 – 2006 Anna Aminoff ja hänen jälkeensä on
sivuista vastannut Jenna Kallinen.
Tilintarkastajina ovat vuosina 2003–2006 toimineet Anne Johansson ja varatilintarkastajina Pia Pohja sekä Pirjo
Lahdenperä. Vuonna 2007 tilintarkastajaksi valittiin Tanja Kääriäinen (nyk. Kangastie) ja varatilintarkastajaksi Tanja
Reimari, jotka toimivat tehtävässä vielä kuluvana vuonna.
Palveluskoiraoikeuksien anomisesta päätettiin vuonna 2002 ja palveluskoiraoikeudet schapendoes sai vuonna 2004.
Rotua harrastavan yhdistyksen statuksen yhdistys sai vuonna 2004.
Rodun jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin Suomen kennelliitossa vuonna 2005.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 2003 - 178 jäsentä, vuonna 2004 sekä 2005 - 167 jäsentä, vuonna 2006 - 188
jäsentä ja vuonna 2007 - 201 jäsentä. Vuodesta 2005 jäsenmaksu korotettiin 3 eurolla, nykyiseen 20 euroon,
muiden jäsenryhmien maksujen pysyessä ennallaan.
Rodusta kertova esite/kasvattajalista on ollut vuosittain jaossa rotujärjestön infokopilla, Voittaja- sekä muissa
pidetyissä arvonäyttelyissä. Jäsenlehtiä on julkaistu vuodessa neljä ja vuosikirja vuosittain.
Vuonna 2004 hyväksyttiin ”Vuoden schapendoes pennut” kiertopalkinnon säännöt ja vuodesta 2006 alkaen on
veteraani kiertopalkintona jaettu ”Nalle-Haukun Anneken muistopalkinto”, parhaalle veteraani urokselle sekä –
nartulle.
Vuonna 2004 rotujärjestö, Suomen Seurakoirayhdistys lahjoitti palkinnon aktiivisesta osallistumisesta rotujärjestön
erikoisnäyttelyyn. Palkinto päätettiin antaa ikuisesti kiertäväksi vuosittain jaettavaksi kiertopalkinnoksi Schapendoes
yhdistyksen tai schapendoes rodun eteen tehdystä työstä. Se jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2005. Palkinto
nimettiin ensimmäisen saajansa Heli Vekan mukaan Helin Maljaksi.
Vuonna 2005 sai yhdistys toisen kerran palkintopokaalin rotujärjestöltä kiitoksena aktiivisesta osallistumisesta
rodun pääjärjestön näyttelyyn. Palkinto, mikä nimettiin Aktiivisuus palkinnoksi jaettiin ensimmäisen kerran vuonna
2005 jostain merkittävästä teosta rodussa/rodulle. Palkinnon ensimmäinen saaja oli työpari schaendoes Taifuuni
ohjaaja Riitta Kraapo, kun he aivan viimehetkillä, saamallaan palveluskoiratuloksella mahdollistivat
palveluskoiraoikeuksien säilymisen rodullamme.
Kansainvälinen, eri maiden schapendoes yhdistyksien kokous pidettiin suomessa vuonna 2006 ja siihen suomen
edustajina osallistuivat Mari Jänisniemi-Honkala ja Paula Lehdistö. Tässä kokouksessa päätettiin perustaa
kansainvälinen schapendoes yhdistys, (ISF) International Schapendoes Federation. ISF:n varsinaisena
perustamiskokouksena pidettävään kokoukseen Hollannissa osallistuivat Kari ja Lea Iivonen. Vuonna 2007 ISF:n
kokous pidettiin Tanskassa ja suomea kokouksessa edusti Mari Jänisniemi-Honkala.
Yhdistyksen 10-vuotis juhlaa vietettiin pienimuotoisesti vuonna 2005 Hämeenlinnassa. Tilaisuuden ohjelma on Mari
Jänisniemi-Honkalan koostama katsaus kymmenvuotiseen tapahtuma historiaan ja yhdistyksen toiminnassa sen
alusta alkaen olevien jäsenien muistaminen, kukkamaljakolla mihin oli maalattuna yhdistyksemme logo. Maljakon
kuvan maalasi taiteilija Heini Seppä ruiskukynätekniikalla. Maljakolla muistettiin seuraavia jäseniämme: Anja
Lahdenperä, Mari Jänisniemi-Honkala, Leila Rantanen, Leena Moilanen, Pirjo Äimälä, Heli Vekka ja Pirjo
Lahdenperä.
Rodun jalostustarkastuksia on järjestetty vuosina 2003 - 2007 viisi, yhtä tilaisuutta lukuun ottamatta
erikoisnäyttelyn yhteydessä. Schapendoeseja niissä on jalostustarkastettu kaikkiaan 61 koiraa ja tarkastuksia ovat
suorittaneet rodun erikoistuomarit Roel v. Veen-Keur, Jettie Alberts, Erica Bakker-Woestinje, Godelive WitBazelmans ja Annemarie Beenen-Sluyiters.

Euro Schapendoes show 2006

Yhdistys järjesti erittäin onnistuneesti, oman erikoisnäyttelyn, rodun kotimaasta, eri maissa kiertäväksi
tapahtumaksi alkaneen Euro Schapendoes Show’n ja se pidettiin Lahdessa Euroopan Voittajanäyttelyä edeltävänä
päivänä vuonna 2006. Tuomariksi oli kutsuttu hollantilainen Roel v. Veen-Keur, kenen arvioitavaksi oli ilmoitettu
Suomen ennätysmäärä schapendoeseja, 81 koiraa. Tapahtumasta oli jäänyt pois ainoastaan kolme koiraa ja
näyttelyyn oli ilmoittautunut myös ulkomaisia koiria, näytteilleasettajia Hollannista sekä Ranskasta. Pidettiin myös
Junior handler sekä epävirallisina kilpailuina parikilpailu ja jälkeläisluokka sekä leikkimieliset kilpailut ”Naurava
Naama” ja ”Heiluvin Häntä”. Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari Iivonen, sihteerinä Mari JänisniemiHonkala ja rahastonhoitajana Lea Iivonen. Muihin talkoo tehtäviin osallistuivat: Mirja Simola, Salla Tuominen,
Marja-Liisa Tuominen, Henna Käkönen, Asta Pellinen, Mervi Jussila, Raija Pulkkinen, Katja Saukko, Arto Honkala,
Sanna Iivonen, Liisa Järvinen, Marko Nurmi, Armi Johansson, Anna-Mari Nurmi, Ida Kangas, Sanna & Elina, Simola,
Sanna Lyhykäinen ja Jenni Kärki. Näyttelyluettelon kuvitti Tiina Iivonen ja valokuvauksesta vastasivat Anna Aminoff
ja Henna Järvinen.

Tiina Iivosen piirros ESS-näyttelyn 2006 logoksi

Palkintopöytä sijoitusta osoittavine paikkoineen

Yhdistys osallistui vuonna 2004 ja 2005 rotujärjestön järjestämään tuomareiden erikoiskoulutukseen, missä
yhdistyksen puheenvuoron käytti jalostusneuvoja Mari Jänisniemi-Honkala ja koulutuksissa on rodun mallikoirina
ollut esillä Onnimanni v.h Rollecaterdeel, Lumikuono Fatal De Fada, Lumikuono Hombre Habanero, Flairamy’s
Helena sekä Buffing Melusiina. Vuonna 2007 osallistuttiin myös rotujärjestön järjestämään ulkomuototuomareiden
neuvottelutilaisuuteen, joka oli suunnattu jo schpendoesien arvosteluoikeudet omaaville tuomareille, sekä
erikoiskoulutuksena arvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille ja tässä tilaisuudessa mallikoirina olivat
Puuparran Lasse, Scandoes Sweet Honey, Lumikuono Naranjada Amada ja Nalle-Haukun Ninni. Erikoiskoulutuksen
saaneille ulkomuototuomareille, rotujärjestön järjestämään koearvostelutilaisuuteen on osallistuttu vuosina 2005 –
2006 kahdesti, ja kokeessa arvioitavina koirina ovat olleet: Lumikuono Hombre Habanero, Flairamy’s Ksantippa,
Arcos v. Siebshuis, Drechtkanter’s Karl Elvis, Boisterous Ramputan Rose, Boisterous Opium De Gardin, Boisterous
Ursulina, Seita v.h. Rollecatedeel, Lumikuono Furioso Baboso, Trasseli Oltermanni ja Buffing Pilviparta.
Rotumme erikoisnäyttely on vuosina 2003 – 2005 ja 2007 ollut rotujärjestön päänäyttely, joka pidettiin Hyvinkäällä.
Schapendoes tuomareina ovat toimineet hollantilaiset rodun erikoistuomarit. Vuonna 2003 rodun arvosteli Jettie
Alberts ja näyttelyyn oli ilmoitettu 49 Schapendoesia. Vuonna 2004 rodun arvosteli Erica Bakker-Woestinje ja
näyttelyyn oli ilmoitettu 57 schapendoesia. Vuonna 2005 rodun arvosteli Godelieve Wit-Bazelmans ja näyttelyyn oli
ilmoitettu 59 schapendoesia. Vuonna 2007 rodun arvosteli Anne-Marie Beenen-Sluyiters ja näyttelyyn oli ilmoitettu
49 schapendoesia. Kaikille osallistujille jaettiin yhdistyksemme toimesta, osallistumisruusuke ja lisäksi näyttelystä
saatavien palkintojen lisäksi jaettiin yhdistyksen tai lahjoitusvaroin hankitut lisäpalkinnot.
Vuosina 2003 - 2004 järjestettiin kesäleiri Lammilla. Ohjelma oli ”perinteinen”, arpajaiset, luontopolku ja erilaisia
tietokilpailuja, koirien juoksukilpailuna ”derby” ja kauneuskilpailu Schapendoes of Schapendoes’s, Harrastuspuolen
koulutuksena järjestettiin agility- ja hakukoulutusta. Kaikissa kilpailuissa jaetut palkinnot saatiin lahjoituksina.
Vuoden 2005 kesäleiri pidettiin Lempäälässä ja vuonna 2006 jälleen Lammilla, perinteisin ja vapaamuotoisin
ohjelmin.
Erinäistä harrastus- ja kilpailutoimintaa on ollut vuosina 2003 – 2007 tarjolla niin agilityssä, tokossa kuin palvelusja pelastuskoiratoiminnassa. Rekisteröintien lisääntyessä myös harrastajien määrä lisääntyi kovaa vauhtia.
Harrastustoimintaan nimettiin omat vastuuhenkilöt. Vuonna 2003 ja 2004 järjestettiin eri paikkakunnilla, erinäistä
koulutusharjoittelua. Helsingin seudulla kokoonnuttiin agility, jälki, toko ja haku harrastuksen tiimoilta ja
järjestettiin myös pentukurssi. Humppilassa kokoonnuttiin agilityn ja tokon tiimoilta sekä Tampereen seudun
schapendoesit omistajineen kokoontuivat keskimäärin kerran kuukaudessa harjoittelemaan pääasiassa hakua.
Vuonna 2003 Lahdessa ja vuonna 2005 Tampereella, järjestettiin tutustumispäivä raunioille. Vuonna 2005 Turussa
järjestettiin agilitykoulutusta eri tasoryhmille ja kouluttajana toimi Janita Leinonen.

Henna Järvinen ohjattuna näyttämässä mallia esteen ylitykseen. Kuva vuodelta 2006.
Agilitypainotteinen koulutusleiri pidettiin Rymättylässä vuosina 2006 ja 2007, joista vuonna 2006 valmennuksesta
eri tasoryhmille vastasi Janita Leinonen ja 2007 Jaakko Suoknuuti. Vuonna 2007 leirillä järjestettiin myös
tokovalmennusta, missä kouluttaja toimi Leena Välimäki. Leireillä pidettiin myös hakutreenejä, joista vastasivat
harrastajat.

Agility mestarit 2003.
Schapendoesien agilitynmestaruuskisat järjestettiin vuonna 2004 Tampereella. Vuonna 2005 agilitymestariksi tuli
Marketta Kulo ja ”Asta” Nalle-Haukun Fiesta. Vuonna 2006 agimestaruudet kisattiin. 1-luokkien mestari oli Riitta
Kraapo & ”Poju” Taifuuni, 2-luokkien Pia Pohja ”Jojo” Lumikuono Ferino Pepino ja 3-luokkien Marketta Kulo &
”Asta” FIN AVA Nalle-Haukun Fiesta. Vuonna 2007 agilitymestaruudet kisattiin Ylöjärvellä. 1-luokkien mestari oli
Riitta Kraapo ja "Poju" Taifuuni, 2-luokkien Mervi Turunen ja "Otto" Nalle-Haukun Otto ja 3-luokkien Anna-Mari
Nurmi ja "Riesu" Puuparran Liina. Agirotukisaan osallistui vuonna 2004 ja 2006 yksi joukkue.
Vuonna 2006 agilityn SM-kisoihin osallistui kaksi schapendoesia ja joista toinen Marketta Kulo ja ”Asta” NalleHaukun Fiesta sijoittuivat 12. sijalle. Vuonna 2007 SM-kisoissa schapendoesit olivat myös esillä ja niistä
yksilökisassa maxeissa oli mukana Buffing Jäätehinen "Aatu" ja Soile Malmivuori, jotka sijoittuivat lopullisissa
tuloksissa sijalle 17. Vuonna 2006 agilityn MM-karsintoihin osallistui Tuija Nikkanen ja ”Höpi” Boisterous Herbie,
pääsemättä kuitenkaan jatkoon.

Tuija Nikkanen ja koiransa ”Fasu” ja ”Höpi”. Kuva vuodelta 2006.

Vuosina 2005 – 2007 järjestettiin Helsingissä tottelevaisuuskoulutustapahtumia, joita syksystä 2006 alkaen pidettiin
jo viikoittain. Vuonna 2007 Helsingissä pidettiin myös syystapahtuma missä oli mahdollisuus tutustua
rotutovereihin, osallistua näyttelykoulutukseen, tottelevaisuusharjoitukseen ja jäljen alkeisopetukseen.
Vuonna 2006 SM-tokoihin osallistui kaksi omien harrastusseurojensa alla kilpailevaa schapendoesia.
Vuosina 2005 – 2007 on schapendoeseja osallistunut palveluskoiraharrastustoimintaan vaihteleva määrä ja koiria
on suorittanut myös käyttäytymiskokeita. Vuonna 2006 palveluskoirakoirien jälkikokeisiin osallistui kaksi koiraa,
joista toinen, Taifuuni saavutti alokasluokasta ykköstuloksen ja koulutustunnuksen HK1. Samalla varmistui
schapendoesien palveluskoiraoikeuksien jatkuminen seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. Vuonna 2007 on
palveluskoirakoirien hakukokeisiin osallistunut kaksi koiraa, joista Nalle-Haukun Orion saavutti koulutustunnuksen
HK1 ja Taifuuni jatkoi kisauraansa saaden koulutustunnukset HK2 ja HK3. Vuonna 2007 Taifuuni voitti myös
palveluskoirien hakukokeen Satakunnan piirimestaruuden.
Vuosina 2004 – 2007 on Pelastuskoiraliiton toimintaan osallistunut muutama schapendoes. Vuonna 2005 Suomen
pelastuskoirien soveltuvuuskokeen ja koirapelastushaun loppukokeen läpäisi kummankin yksi, yhteensä kaksi
koiraa. Vuonna 2006 hakukokeeseen osallistui kaksi koiraa ja kansainväliseen pelastuskoirakokeeseen osallistui yksi
koira. Vuonna 2006 on raunion taidontarkistus kokeen, raunion peruskokeen läpäissyt ja pelastushaun peruskokeen
valoisan & pimeän kokeen läpäissyt sekä pelastushaun peruskokeen valoisan kokeen läpäissyt kunkin yksi,
yhteensä neljä koiraa. Vuonna 2007 pelastuskoiratoiminta hakukokeen taidontarkistuskokeen läpäisi, raunion
loppukokeen läpäisi ja raunion soveltuvuuskokeen läpäisi kunkin yksi, yhteensä kolme koiraa. Vuosina 2005 – 2007
Lahden paikallisessa Vapepan hälytysryhmässä toimi yksi schapendoes; Lumikuono Califa Jarifo.
Luonnetesti järjestettiin ensimmäistä kertaa Hämeenlinnassa vuonna 2006. Tuomareina olivat Lea Haanpää sekä
Bengt Söderholm ja testiin osallistui 10 schapendoesia. Yhdistyksen järjestämään, samojen tuomareiden
suorittamaan luonnetestaukseen osallistui vuonna 2007 myös 10 schapendoesia.

Paula Lehdistö
Talkooväkeä osallistui Paula Lehdistön luotsaamina Helsingin seudun Kennelpiiri järjestämiin ryhmä- sekä Aptusnäyttelyyn vuonna 2005. Tästä talkootyöstä yhdistys sain osuuden näyttelyiden tuotosta.
Kennelliiton järjestämään ensimmäiseen Koira Expo koulutusviikonlopulle vuonna 2006 osallistuivat Kari Iivonen ja
Anna-Mari Nurmi ja vuonna 2007 Mari Jänisniemi-Honkala.
- koostanut Mari Jänisniemi-Honkala Henkilöt historiassa ja heidän (ensimmäinen schapendoes) koiransa
Henna Järvinen – Buffing Cafe au Kismet
Anna Aminoff – Boisterous Lashra Lyrie
Anna-Mari Nurmi – kennel Puuparran kasvattaja - Nalle-Haukun Lotta
Juhani Lehtioksa – Buffing Melusina ja Buffing Pöröpörhyri
Marja-Liisa Tuominen – Puuparran Leeni
Sanna Puonti – Boisterous Zamarro Zafira
Tanja Kääriäinen – Lumikuono Enana Millona
Jenna Kallinen – kennel Walman kasvattaja – Buffing Croque-Karl
Pia Pohja – Lumikuono Ferino Pepino

Viimeinen osa, puheenjohtaja Mirja Simolan aika (2008–2010) julkaistaan seuraavassa jäsenlehdessä

