
Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry 
  
VUOSIKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 2020 
  
Vuosi 2020 oli yhdistykselle 18. toimintavuosi. Toimintavuoteen lähdettiin positiivin asentein 
ja toimintasuunnitelmaa mukaillen. Kevättalvi toi kuitenkin tullessaan Koronaviruksen 
(Covid-19) ja yleisiä kokoontumisrajoituksia. Yhdistyksen hallitus on koko vuoden ajan 
seurannut aktiivisesti tiedottamista ja pyrkinyt toiminnassaan noudattamaan viranomaisten 
ohjeistuksia parhaansa mukaan. Muutoksia suunnitelmiin jouduttiin tekemään välillä 
lyhyelläkin varoitusajalla, mutta yhdistyksen perustoimintoihin rajoitukset eivät suoranaisesti 
vaikuttaneet. 
Jäsenmäärä vuoden lopussa 505, joista varsinaisia jäseniä 476 ja perhejäseniä 29 
  
Tapahtumat 
  
Erikoisnäyttely 
Yhdistyksen erikoisnäyttely jouduttiin perumaan Covid-19 aiheuttamien 
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Korvaavana tapahtumana järjestettiin Facebookissa 
virtuaalisesti leikkimielinen näyttely.  
 
Tiedotus- ja julkaisutoiminta 
  
Jäsenlehti Pihaus ilmestyi neljä (4) kertaa, vuonna 2014 aloitettuun tapaan kokonaan 
nelivärisenä. Kotisivut (www.pihakoirat.net) toimivat Yhdistysavain -palvelun alustalla ja niitä 
päivitettiin aktiivisesti toimintavuoden aikana. 
  
Yhdistyksellä on lisäksi yleinen sähköpostituslista, jolle asiasta kiinnostuneet jäsenet voivat 
ilmoittautua, sekä joitakin alueellisia sähköpostilistoja. Yhdistyksen jäsenistöä tiedotettiin 
muutamaan otteeseen sähköpostitse erityisesti Covid-19 aiheuttamien toimintaan 
vaikuttavien päätösten tiimoilta. Toistaiseksi sähköpostitiedottamista ei ole käytetty 
säännölliseen tiedottamiseen. Alueelliset sähköpostilistat ovat olleet käytössä lähinnä 
tapahtumista tiedotettaessa. 
 
Vuonna 2017 käyttöön otettua yhdistyksen Instagram-tilin ylläpitoa jatkettiin ja siellä 
julkaistiin säännöllisesti kuvia pihakoirista ja yhdistyksen tapahtumista. Niistä tapahtumista, 
joita voitiin järjestää, tiedotettiin aktiivisesti yhdistyksen nettisivuilla, Facebook-sivuilla, 
Pihauksessa ja sähköpostilistojen avulla. 
 
Hallitus ja muut toimihenkilöt 
  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Suurin osa kokouksista pidettiin etänä, vuoden 
aikana pidettiin yksi sähköpostikokous. 
 
Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 
 
 

http://www.pihakoirat.net/


 
 
Muut toimihenkilöt: 
 
Jäsensihteeri: Minna Aschan 
Rahastonhoitaja: Anneli Jylhä 
Vuoden 2020 toiminnantarkastajat: Satu Salminen ja Vuokko Loimaranta 
Varatoiminnantarkastaja: Joonas Viitanen 
  
Toimikunnat 
 
Yhdistyksen käytännön toimintaa pyörittävät pitkälti hallituksen nimittämät toimikunnat.  
  
Jalostustoimikunta 
 

● Janette Valaja, Liisa Parviainen ja Sirpa Pihlajaniemi, Mari Toivonen, Kristiina 
Louhiranta ja Marja Virtala. 

  
Näyttely- ja koetoimikunta 
  

● Jamina Satamo, Tanja Toivonen 
  
Julkaisutoimikunta 
  
Jäsenlehti Pihaus 

● Mari Toivonen (päätoimittaja), Elisa Heleä, Riina Keurulainen ja Jamina Satamo 
(taittajat), Elisa Reunanen, Sanna Rinkinen ja Marja Virtala 

 
Nettisivut 

● Mari Toivonen (webmaster) 
 

Mia Satamo Puheenjohtaja, luonnetesti, sponsoriasiat (8/8)  

Riika Räisänen Varapuheenjohtaja, Putiikki, leiri, viestintä (7/8)  

Liisa Parviainen Aluetoiminta, jalostusasiat, agility, toko, ja 
rally-toko (6/8) 

 

Mari Toivonen Viestintä, jalostusasiat, agility, toko, ja rally-toko 
(6/8) 

 

Jamina Satamo Julkaisut, näyttelyt, viestintä (8/8)  

Tanja Toivonen Näyttelyt, luonnetesti, sponsoriasiat (7/8)  

Elina Hakala Sihteeri, aluetoiminta (7/8)  

Evita Laiho Varajäsen, sponsoriasiat (6/8)  



Vuosikirjatyöryhmä 
● Jamina Satamo (taittaja), Minna Mustamäki 

  
 
Harrastuslajitoimikunta 
 

● Mari Toivonen, Mari Hakkarainen, Liisa Parviainen 
  
Yhdistyksen päätöksenteko 
  
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous oli alunperin tarkoitus järjestää 28. maaliskuuta, 
mutta se siirrettiin pidettäväksi 27. heinäkuuta. Kokoukseen oli mahdollista osallistua etänä. 
Kokouspaikkana toimi Koirakoulu Vainuvoima Turussa (Kanslerintie 6, Turku). Kokouksessa 
oli läsnä 6 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä ja etänä osallistua 5 äänivaltaista jäsentä. 
Kokouksessa esiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä hyväksyttiin uusi 
Jalostuksen tavoiteohjelma (ajalle 1.1.2021-31.12.2025. 
Kokouksessa ei perinteistä poiketen palkittu vuoden 2019 Vuoden Koira -palkittuja, palkinnot 
oli postitettu kaikille voittajille jo keväälllä. 
  
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2019 Pohjois-Hämeen Kennelpiirin 
toimitiloissa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua etänä. Kokouksessa oli läsnä 4 
yhdistyksen äänivaltaista jäsentä ja etänä osallistui 9 äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa 
esiteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja budjetti, valittiin puheenjohtaja vuodelle 2021 
ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  

Vuoden Koira -palkinnot 

Vuoden Koira sekä vuoden työmyyrä -palkinnot julkistettiin 27.6.2019 sääntömääräisen 
kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi palkittiin harrastuksissa vuonna 2019 valioituneet. 
Palkinnot toimitettiin postitse palkituille etukäteen.  

Harrastuksissa valioituneet vuonna 2019: 

FI RTVA Yacatis Metsänpeikko 
FI AVA Yacatis Sommarsolvalla 
FI AVA-H Yacatis Sommarsolvalla 

Vuoden Agilitytulokas 2019: Koogarden’s Sound Like Synergy 
Vuoden Harrastuskoiratulokas 2019: Pikkupihan Bleckhardina Barium 
Vuoden Näyttelytulokas 2019: Just Passeli Somepersoona & Yacatis Saarlotte Noordik 
Ster 
Vuoden Agilitykoira 2019: Yacatis Örjan Ökenstorm 
Vuoden Harrastuskoira 2019: Maison Coco Diamant 
Vuoden Vainukoira 2019: Merramäen Pyry 
Vuoden harrastuskoira veteraani 2019: Yacatis Metsänpeikko 
Vuoden Näyttelykoira 2019: Yacatis Noblessa Nugget 
Vuoden Nuori Koiranohjaaja 2019: Niko Mäkeläinen 



Vuoden Työmyyrä 2019: Joonas Viitanen 
Vuoden Näyttelyveteraani 2019: Yacatis Isfolkets Ulvar & Yacatis Varga den Vilda 
Vuoden Agilityveteraani 2019: Tarupihan Keskikesänjuhla 
Vuoden kasvattajat 2019: Kennel Yacatis, Kennel Just Passeli & Kennel Hepulin 
  
Aluetoiminta 
  
Aluetoimintaa on ollut vaihtelevin aktiivisuusastein eri puolilla Suomea. Koronan vuoksi 
pihistreffien ja tapahtumien järjestäminen on ollut haastavaa ja loppuvuodesta peruttiin 
useammat treffit rajoitusten kiristyttyä.  
  
Harrastuslajitoimikunta 
 
COVID-19 tilanteen vuoksi vuonna 2020 ei järjestetty rotumestaruuskilpailuita eikä 
lajikoulutuksia jäsenille. 
 
Varainhankinta 
 
Yhdistyksen varainhankinnan merkittävin tuloerä ovat jäsenmaksut, joita perittiin vuoden 
2019 syyskokouksen päätöksen mukaisesti 25 €/varsinainen jäsen ja 7 €/perhejäsen. 
 
Yhdistys jatkoi pihakoira-aiheisten tuotteiden myyntiä, pääasiassa jäsenilleen. Lisäksi 
jäsenten ja muiden pihakoiraharrastajien lähettämistä valokuvista koottiin nettiäänestyksen 
perusteella vuoden 2021 kalenteri myytäväksi jäsenille 
 
Yhdistyksellä on lisäksi Society6-palvelussa kauppapaikka, josta voi ostaa yhdistyksen 
logotuotteita ja muita pihakoira-aiheisia tuotteita. Society6 tilittää yhdistykselle provisiot 
tuotemyynnistä. Saadut tulot eivät ole kovinkaan merkittäviä, mutta kyseisellä tavalla 
saadaan jäsenten ulottuville ilman yhdistykselle koituvaa taloudellista riskiä yksittäin 
tilauksesta valmistettuja tuotteita, joita yhdistyksellä ei olisi mahdollisuutta teettää ja pitää 
varastossa. 
 
Taloudellinen tilanne ja taloudenhoito 
  
Yhdistyksen tilinpäätös osoitti ylijäämää 2657,96 euroa 
 
 
Liitteet 
 

1. Jalostustoimikunnan toimintakertomus 
2. Aluetoiminnan toimintakertomukset 

 


