
        TOIMINTAKERTOMUS 2020

YHDISTYKSEN STATUS

Suomen Hollanninpaimenkoirat ry on ollut rotua harrastava yhdistys vuodesta 2003.

JÄSENYYDET

Suomen Palveluskoiraliitto ry

Etelä-Hämeen kennelpiirin kautta Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry

WDSF- World Dutch Shepherd Federation

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

08.02.2020 Ylimääräinen JTO kokous, Etelä-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Hämeenlinna

Läsnä kokouksessa oli 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katariina 
Granqvist, sihteeriksi Outi Soulasmaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntelaskioiksi valittiin Kirsi 
Viik ja Riitta Järvinen. Kokouksen aiheena oli hollanninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelman 
(JTO:n) 2021-2025 tarkastaminen ja hyväksyminen. JTO käytiin läpi ja esitetyt muutokset 
hyväksyttiin kokouksessa.

Koronapandemian vuoksi kevätkokous jouduttiin siirtämään poikkeuksellisesti syksyyn, jolloin 
kevät- ja syyskokous pidettiin yhdistettynä etäkokouksena.

26.09.2020 Yhdistyksen kevät- ja syyskokous, Hämeenlinna sekä Teams-etäkokous

Läsnä kokouksessa oli paikanpäällä 5 jäsentä sekä etänä 8 jäsentä, siis yhteensä 13 osallistujaa. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Sipinen ja sihteeriksi Saana Siitonen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Ronkainen ja Dita Trög sekä ääntenlaskijoiksi Outi Sipinen 
ja Tarja Wink. 

1



Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto ja 
vahvistettiin tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille tilivelvollisille. 
Esitettiin vuoden 2019 toimintakertomus, joka vahvistettiin. Hyväksyttiin vuoden 2021 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, kannatusjäsenyyden 
käyttöönottoa pohdittiin.

Vuodelle 2021 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Sipinen. Hallituksesta erovuorossa olivat
Anneli Fellman, Heidi Säynevirta ja Saana Siitonen. Anneli Fellman ja Saana Siitonen valittiin 
jatkamaan hallituksessa, Heidi Säynevirran tilalle valittiin Anni Roiha. Valittiin 
jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Saana Siitonen. Jalostustoimikunnan jäseniksi 
valittiin Ulrika Biström, Sanna Korhonen, Anni Roiha ja Dita Trög. Koe- ja kilpailutoimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Anni Roiha. Erikoisnäyttelyn 2022 puheenjohtajaksi valittiin Tarja Wink, 
2020 peruuntuneen näyttelyn tilalle. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin Katariina 
Granqvist, varatoiminnantarkastajaksi Ulrika Biström.

Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin yhdistyksen kunniajäseniksi Ulla Eerikäinen, Tarja Wink 
ja Minna Pärssinen. Käsiteltiin hollanninpaimenkoirien MM-kilpailuiden pitämismahdollisuutta 
Suomessa vuonna 2023. Päätettiin järjestää kilpailuiden valmistelua varten toimikunta, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin Tarja Wink. Päätettiin, että Tarja saa koota toimikunnan tarpeellisiksi 
katsomistaan henkilöistä. Todettiin kuitenkin, että toimikunnan tulee esittää yhdistyksen 
hallitukselle budjettilaskelma, joka hallituksen tulee hyväksyä ennen kuin kisojen järjestämisestä 

annetaan lopullinen ilmoitus WDSF:lle. 

VUODEN 2020 HALLITUS

Outi Sipinen, puheenjohtaja 

Sanni Haapasalmi, varapuheenjohtaja 

Saana Siitonen, sihteeri

Outi Soulasmaa, rahastonhoitaja

Anni Petäjoki

Anneli Fellman

Heidi Säynevirta

 

Vuoden 2020 hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 7.12.2019 Helsingin Messukeskuksessa, 
jolloin yhdistyksen sihteerinä jatkamaan valittiin Saana Siitonen ja rahastonhoitajana Outi 
Soulasmaa. Sanni Haapasalmi valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Vuoden aikana hallitus 
oli ennätysaktiivinen ja kokoontui peräti kymmenen kertaa, pääasiassa Teams-etäkokouksin. 
Päätöksiä tehtiin myös sähköpostin välityksellä sekä hallituksen sisäisen Facebook-ryhmän 
välityksellä. 
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Koronapandemia vaikutti hallituksen työskentelyyn merkittävästi, sillä alkuvuoden jälkeen 
läsnäolokokouksia ei ollut mahdollista pitää. Etäkokoukset huomattiin hallituksen keskuudessa 
erittäin toimivaksi kokoontumistavaksi. Myös yhdistyksen virallinen kevät- ja syyskokous pidettiin 
poikkeuksellisesti etäkokouksena.  

Tapahtumien peruuntuessa pandemiatilanteen vuoksi, hallitukselle jäi aikaa keskittyä yhdistyksen 
kehittämiseen. Joitakin vanhentuneita käytänteitä uudistettiin, esimerkiksi sähköpostitiedotusta 
parannettiin ja nettisivuja kehitettiin. Hallitus teki vuoden aikana päätöksiä muun muassa 
sääntömuutosehdotukseen, tuotemyyntiin, tapahtumiin ja jäsenasioihin liittyen.

Muut toimihenkilöt:

Rahastonhoitaja Outi Soulasmaa

Toiminnantarkastaja Sari Mehtovuori

Varatoiminnantarkastaja Anne Nyrönen

Holsku-lehden päätoimittaja Camilla Gustafsson 

Webmaster Camilla Gustafsson ja Aino Ihamäki 

Jäsensihteeri Tarja Wink

Tarvikemyynti Outi Soulasmaa

Pentuvälitys Heidi Säynevirta

TOIMIKUNNAT

Jalostustoimikunta 2020

Puheenjohtaja Katariina Granqvist

Jalostusneuvojat Sanna Korhonen, Saana Siitonen ja Heidi Säynevirta

Koe- ja kilpailutoimikunta 2020

TOKO-vastaava Anni Roiha, Rally-tokovastaava Anri Saarinen, Agilityvastaava Nadja Keskifrantti
ja

PK-vastaava Jenni Ronkainen
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Erikoisnäyttelytoimikunnat:

2020: Puheenjohtaja Tarja Wink – näyttely jouduttiin perumaan

2021: Katariina Granqvist

2022: Tarja Wink

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä loppuvuodesta 2020 (suluissa vastaava määrä 31.12.2019) oli 5 (2) 
kunniajäsentä, 160 (153) varsinaista jäsentä, 8 (7) perhejäsentä, 17 (42) pentuejäsentä ja 2 (2) 
nuorisojäsentä, yhteensä 192 (206). Näin ollen yhdistyksen jäsenmäärä väheni 14 jäsenellä. Tämä 
voi selittyä sillä, että vuonna 2020 rekisteröitiin vähemmän hollanninpaimenkoirapentuja (80 
pentua) kuin vuotta aikaisemmin (126 pentua vuonna 2019), joten uusia pentuejäseniä liittyi 
aiempaa vähemmän. Varsinaisten jäsenten määrä kuitenkin kasvoi vuoden aikana.

JULKAISUTOIMINTA

Jäsenlehti Holsku ilmestyi neljä kertaa, päätoimittaja Camilla Gustafsson. Yhdistys ylläpitää 
kotisivuja (www.holsku.fi). Yhdistyksellä on Facebookissa sekä oma virallinen sivu (Suomen 
Hollanninpaimenkoirat ry) että vain jäsenille tarkoitettu ryhmä (Suomen Hollanninpaimenkoirat ry 
(vain jäsenille)).

SPONSORIT

Yhdistyksen sponsorit vuodelle 2020 olivat Best Friend Group Oy tuotemerkeillä Racinel ja Hurtta, 
Genoscoper Oy (MyDogDNA) sekä Nutrolin. Sponsoreilta saatiin mm. rotumestaruuskilpailuihin 
palkintoja ja vastaavasti sponsoreiden näkyvyyttä edistettiin Holsku-lehden mainoksilla, 
Facebookissa ja tapahtumasivuilla, nettivivuilla sekä yhdistyksen tapahtumien yhteydessä. Suuri 
kiitos kuuluu yhdistystä vuonna 2020 sponsoroineille tahoille.

TOIMINTA

Vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta saatiin järjestettyä seuraavat tapahtumat:

 8.2. Ylimääräinen JTO-kokous, Hämeenlinna

 28-30.8. Holskuleiri, Pöytyä

 12-13.9. MH-luonnekuvaus, Ikaalinen
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 19-20.9. Agilityn rotumestaruus, Keminmaa

 25.10. Rally-tokon rotumestaruus, Turku

 26.09. Yhdistyksen kevät- ja syyskokous, Hämeenlinna sekä Teams-etäkokous

 26.09 PK-haun ja -jäljen rotumestaruus, Kouvola

 1.11. Tokon rotumestaruus, Janakkala

VUODEN HOLSKUT 2020

Koronapandemiasta johtuen koe- ja näyttelykausi oli erittäin rikkonainen, ja myös kilpailuiden 
järjestämisen mahdollisuus vaihteli erittäin paljon eri alueiden välillä riippuen alueellisesta 
epidemiatilanteesta. Näin ollen yhdistyksen hallitus päätti, että vuonna 2020 ei järjestetä erillistä 
Vuoden Holsku kilpailua, vaan 2020 ja 2021 kilpailut päätettiin yhdistää yhdeksi kilpailuksi. 

JALOSTUSTOIMIKUNTA

Vuoden 2020 jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Katariina Granqvist ja 
jalostusneuvojiksi Sanna Korhonen, Saana Siitonen ja Heidi Säynevirta.  Jalostustoimikunta toteutti 
jalostusneuvontaa ja ylläpiti yhdistyksen nettisivuilla julkaistavaa kasvattajalistaa, uutta kotia 
etsivien koirien listaa sekä pentulistaa, josta saa tiedot suunnitelluista ja toteutuneista pentueista. 
Vuoden aikana päätettiin luoda kasvattajien ja jalostustoimikunnan työkaluksi 
pentueilmoituslomake, jota kautta vuodesta 2021 alkaen suunnitellut pentueet ilmoitetaan. Lisäksi 
jalostustoimikunnan johdolla valmisteltiin rodun JTO:n päivitys ja uudet jalostussuositukset. 
Jalostustoimikunta myös valmisteli FI MVA koepalkintovaatimusten päivitysesityksen, jota ei 
kuitenkaan hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa. Jalostustoimikunta käsitteli vuoden aikana 
myös yhden poikkeuslupa-anomuksen. Jalostustoimikunta kokoontui vuoden aikana muutamia 
kertoja, joissa käsiteltiin mm. pentueilmoituslomakkeen kehittelyä, karvamuunnosristeytyksiä sekä 
JTO:n päivitystä. Lisäksi jalostustoimikunta kokoontui ja teki päätöksiä jalostustoimikunnan oman 
Facebook-ryhmän välityksellä.

KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNTA

Koe- ja kilpailutoimikuntaan kuului vuonna 2020 eri lajien vastaavat, joita olivat Anri Saarinen 
(rally-toko), Anni Roiha (toko), Jenni Ronkainen (pk) ja Nadja Keskifrantti (agility). Vuoden 2020 
syyskokouksessa Anni Roiha valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. Koe- ja kilpailutoimikunnan 
osalta vuosi oli melko hiljainen pandemiatilanteesta johtuen, mutta onneksi loppu vuotta kohden 
saatiin myös joitakin tapahtumia järjestettyä. Vuonna 2020 rotumestaruudet saatiin järjestettyä 
seuraavissa lajeissa: agility, rally-toko, toko, PK-haku ja PK-jälki. 
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LIITTEET

Paikallistoimintojen vuoden 2020 toimintakertomukset
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