
SUOMEN AMERIKANAKITA RY. 
 

Jalostustoimikunnan  
toimintakertomus vuodelta 2009 

 
Edellinen jalostustoimikunta vuodelta 2008 määritteli seuraavan toimintasuunnitelman 
vuodelle 2009, joka vahvistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2009: 
 

- Päivitetään jälleen jalostuksen minimikriteereiden perusteita.  
- Tehdään vuosikirja vuosilta 2007-2008.  
- Kerätään tietoa rodun tutkimus-, näyttely, koe- ja luonnetestituloksista. 
- Päivitetään Luonne- ja terveyskyselylomake ja laitetaan se jäsenistöllemme. 

Tehdään vastauksista analysointi. 
- Puretaan myös vuoden 2008 loppuun asti kaikki palautetut pentueseuranta-

lomakkeet ja tehdään niistä analysointi. 
- Päivitetään pikku hiljaa jalostuksentavoiteohjelmaa.  
- Järjestetään open show ja TOP20 kutsukilpailu 31.1.2009 Lahdessa. 
- Uusitaan ulkomuototuomari koulutusmateriaali ja osallistutaan SSKY:n järjes-

tämään rotumme erikoiskoulutukseen ja näyttökoetilaisuuteen 18.2.2009 
Lahdessa. 

- Järjestetään luonnetesti 28.-29.3.2009 Orimattilassa.  
- Osallistutaan pentunäyttelyn 3.5.2009 Hollolassa järjestelyihin, jotta saamme 

toimikunnallemme toimintarahaa. 
- Järjestetään yhdessä Akita ry:n kanssa hyväntekeväisyys match show Tuo-

marinkartanossa helatorstaina 21.5.2009, tarkoitus kerätä rahaa SA-
tutkimusta varten. 

- Osallistutaan SSKY:n järjestämään rotumme koearvostelutilaisuuteen 
15.7.2009 Lahdessa. 

- Järjestetään jalostustarkastus 11.7.2009 Lahdessa, etusijalla sellaiset koirat 
joita mahdollisesti tullaan käyttämään jalostukseen, mutta joilla ei ole näytte-
lytulosta. 

- Kurssitetaan jalostustoimikunnan toimihenkilöitä mahdollisuuksien mukaan. 
 
TOTEUTUNUT TOIMINTA VUONNA 2009 
 
Vastaamme seuraavassa yllä asetettuihin tavoitteisiin sekä lisäämme asiat, joita toteutettu 
tavoitteiden lisäksi. 
 

1. Päivitetään jälleen jalostuksen minimikriteereiden perusteita. 
Laitettu kaikille kasvattajille sähköpostitse kyselyä.  

 
Olimme sähköpostitse yhteydessä kaikkiin kasvattajiin, jotka ovat yhdistyksen 
jäseniä ja tiedustelimme heidän näkökantojaan. Näiden kannanottojen jälkeen 
muokkasimme minimikriteereitä, jotka hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouk-
sessa. 

 
2. Tehdään vuosikirja vuosilta 2007-2008.  

 
Vuosikirjan työstö jakautui useiden henkilöiden kesken: Mervi Vesala, Erika 
Häkkinen, Kaisa Svartström, Johanna Huovinen, Marika Kalliomäki, Carola Ta-
ponen, Maarit Haavisto ja Taina Pikkarainen. Vuosikirja valmistui lokakuun 
alussa 2009, joten se myöhästyi suunnitellusta aikataulusta mikä oli aiemmin 
jäsenistölle jäsenlehdessä kerrottu. Vuosikirjan taittoi Kaisa Svartström. 



 
 

3. Kerätään tietoa rodun tutkimus-, näyttely, koe- ja luonnetestituloksista. 
 

Tiedot tullaan julkaisemaan uuden jalostustoimikunnan toimesta. Kaikki tieto-
han on näkyvissä Koiranetissä.  

 
4.  Päivitetään Luonne- ja terveyskyselylomake ja laitetaan se jäsenis-

töllemme. Tehdään vastauksista analysointi. 
 

Päivitettiin lomake ja laitettiin se jäsenistöllemme. Analysointi on Julia Toime-
lalla ja Susanna Visapäällä työn alla ja se olisi tarkoitus esitellä Kasvattajapäi-
villä, jotka siirtyivät vuodelta 2009 vuodelle 2010. 

 
5.  Puretaan myös vuoden 2008 loppuun asti kaikki palautetut pentue-

seurantalomakkeet ja tehdään niistä analysointi. 
 

Analysointi on Julia Toimelalla ja Susanna Visapäällä työn alla ja se olisi tarkoi-
tus esitellä Erika Häkkisen toimesta Kasvattajapäivillä, jotka siirtyivät vuodelta 
2009 vuodelle 2010. 

 
 

6. Päivitetään pikku hiljaa jalostuksentavoiteohjelmaa.  
 

Tilastotiedot on päivitetty osittain, osa vuodesta 2009 puuttuu. Tilastoa on 
päivittänyt Erika Häkkinen. 

 
 

7.  Järjestetään open show ja TOP20 kutsukilpailu 31.1.2009 Lahdessa. 
 

Järjestettiin ensimmäinen Open Show Lahdessa. Tuomarina Teija Salmi-Aalto. 
Ilmoitettuja koiria oli 34. Open shown järjestämisestä vastasivat Erika Häkki-
nen, Merja Takala ja Ella Eränen-Jäntti. Samassa yhteydessä pidettiin myös la-
jiaan ensimmäinen Top20-kisa, joka kulki Champion Of Champions –kaavan 
mukaisesti. Yhtenä tuomareista oli myös jtk:n jäsen Juha Putkonen. Kaksi 
muuta tuomaria olivat Paula Heikkinen-Lehkonen ja Harri Lehkonen. 

 
8. Uusitaan ulkomuototuomari koulutusmateriaali ja osallistutaan 

SSKY:n järjestämään rotumme erikoiskoulutukseen ja näyttökoeti-
laisuuteen 18.2.2009 Lahdessa. 

 
Uusittiin kokonaan ulkomuototuomari koulutusmateriaali ja tehtiin siitä kattava 
power point esitys. Rotujärjestö järjesti ulkomuototuomareille rotumme eri-
koiskoulutuksen ja näyttökoetilaisuuden. Kouluttajana toimi Juha Putkonen, 
joka vastasi kouluttajan ominaisuudessa paikalla olleista koirista. Hän myös 
vastaanotti tuomareiden näyttökokeen. Mallikoirina paikalla oli kaksi koiraa. 
Näyttökoetta varten paikalle oli pyydetty neljä koiraa. Erikoiskoulutuksessa oli 
kaikkiaan 15 ulkomuototuomaria ja heistä viidellä oli oikeudet suorittaa ro-
tumme osaamisen näyttökokeella, joista kaikki selvisivät hienosti. Rotumme 
sai tuolloin viisi uutta tuomaria;  Harto Stockmari, Tanya Ahlman-Stockmari, 
Harri Lehonen, Hannu Talvi ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa. 



 
 

9.   Järjestetään luonnetesti 28.-29.3.2009 Orimattilassa.  
 

Järjestettiin luonnetesti Orimattilassa. Tämän hoiti Erika Häkkinen, apuna puf-
fetissa toisena päivänä oli Tuija Varpula. Amerikanakitoja osallistui näiden 
kahden päivän aikana 12 (4 urosta ja 8 narttua). Tuomareina olivat Mikael 
Laine ja Sami Heikkilä. 

 
 
10.  Osallistutaan pentunäyttelyn järjestämiseen 3.5.2009 Hollolassa yh-

dessä hallituksen kanssa. 
 

Pentunäyttely järjestettiin onnistuneesti Hollolassa yhteistyössä jalostustoimi-
kunnan ja näyttelytoimikunnan kanssa. Näyttelyssä olivat töissä yhdistyksen 
osalta: Erika Häkkinen, Kaisa Svartström, Auri Kuusela, Maarit Haavisto, Ella 
Eränen-Jäntti, Mervi Vesala, Tuula Liukka-Nurmi, Marko Nurmi, Jenna Salonen 
ja Juha Putkonen sekä noin 10 yhdistyksen ulkopuolista työntekijää. 

 
11. Järjestetään yhdessä Akita ry:n kanssa hyväntekeväisyys match 

show Tuomarinkartanossa helatorstaina 21.5.2009. Tuotto menee 
SA-tutkimusta varten. 

 
Match Show järjestettiin sovitusti ja tuotto (n. 1600 euroa) lähetettiin lyhen-
tämättömänä Saksaan SA-tutkimusta varten. Yhdistyksen osalta töissä olivat 
Erika Häkkinen, Kaisa Svartström, Auri Kuusela, Juho Yijälä, Jenny Svartström, 
Tuija Varpula, Miihkali Halenius, Katariina Lahikainen, Maarit Haavisto, Jenna 
Salonen ja  Hanna Kukkola. Akitapuolelta oli vastaavasti töissä kaksi ihmistä. 

 
12. Osallistutaan SSKY:n järjestämään rotumme koearvostelutilaisuu-

teen 15.7.2009 Lahdessa. 
 

Rotujärjestö järjesti heinäkuussa ulkomuototuomareille arvostelukoetilaisuu-
den, jossa vastaanottavina tuomareina olivat Juha Putkonen ja Paula Heikki-
nen-Lehkonen. Kollegioon osallistui kaikkiaan seitsemän tuomaria, joista jo-
kainen suoritti arvostelukokeen hyväksytysti ja näin rotumme sai seitsemän 
uutta tuomaria; Jari Fors, Markku Kipinä, Pirjo Aaltonen, Merja Ylhäinen, Irina 
Poletaeva, Hannele Jokisilta ja Unto Timonen. Kollegioon osallistui kahdeksan 
koiraa.  

 
13. Järjestetään jalostustarkastus 11.7.2009 Lahdessa, etusijalla sellai-

set koirat joita mahdollisesti tullaan käyttämään jalostukseen, mut-
ta joilla ei ole näyttelytulosta. 

 
Järjestettiin heinäkuussa jalostustarkastus, jonka hoitivat Juha Putkonen 
(tuomarina) ja Erika Häkkinen (sihteerinä). Kaikkiaan tarkastuksessa oli 10 
koiraa (2 urosta ja 8 narttua). Lisäksi paikalla olivat Unto Timonen ja Hannele 
Jokisilta harjoittelemassa rotua. 

 
14. Kurssitetaan jalostustoimikunnan toimihenkilöitä mahdollisuuksien 

mukaan. 
 

Kukaan ei ilmoittanut kiinnostustaan kursseja kohtaan. 
 



 
Muuta lisättävää jalostustoimikunnan toiminnasta toimikautena 2009: 
  
jalostustoimikunnan kokoonpano 

JTK:n puheenjohtaja oli Erika Häkkinen ja sihteeri Merja Takala (alkuvuonna). 
Muut jäsenet: Mervi Vesala, Juha Putkonen ja Tuija Varpula, josta tuli sihteeri 
kesällä. Merja Takala erotettiin yhdistyksestä maksamattoman jäsenmaksun 
vuoksi, josta johtuen hänen katsottiin eronneen myös jalostustoimikunnasta. 
Merja Takalan loppukaudeksi hallitus valitsi jalostustoimikunnan jäseneksi Maarit 
Kelon. JTK:n nimeäminä avustajina toimivat Julia Toimela, Susanna Visapää, 
Marika Kalliomäki ja Johanna Huovinen. Jalostustoimikunta on toiminut 2-
vuotiskautensa loppuun.   
 

Jalostustoimikunnan työskentelytapa 
JTK on käsitellyt asiat netin välityksellä johtuen jäsenten kaukaisista maantie-
teellisistä sijainneista ja ennen kaikkea asioiden nopean ja tehokkaan käsittelyn 
turvaamiseksi.  JTK:n sihteeri laittoi jtk:lle tulleet asiat sähköpostilla, johon kukin 
jäsen kävi kommentoimassa. 

 
PÄÄTELMÄT VUODESTA 2009: 
 
Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen 

Vuosikokouksessa 2009 vahvistettiin jalostustoimikunnan esittämä tulo- ja me-
noarvio, joka oli -2500,00 / +2500,00. Toiminta vastasi suunniteltua talousarvio-
ta osiltaan, menot -2389,08. Tulot olivat +1602,19. Tilikauden tulos oli tappiolli-
nen kaikkiaan -786,89 johtuen siitä, että pentunäyttely ei tuottanut niin paljon 
kuin olimme sen ajatelleet tuottavan. Viime vuonna pentunäyttelyissä kävi koi-
rakato, useampi yhdistys sai tyytyä alle 200-300 pentumääriin kuten meillekin 
kävi. Suurimman menoerän aiheutti tuomarikoulutusmateriaalin uusiminen, sen 
kulut nousivat kaikkiaan 823,91 euroon.  
Tilikauden päättyessä jalostustoimikunnan tilillä on rahavaroja 410,01. 
Jalostustoimikunta katsoo kuitenkin hoitaneen taloutensa hyvin, se on pystynyt 
järjestämään sekä luonnetestin että jalostustarkastuksen sekä Open Show’n ja 
Top-kilpailun. Tilikausi on ollut huomattavasti aktiivisempi mitä edeltäjänsä, kos-
ka kaikki toiminnat keskittyivät enimmäkseen kauteen 2009.  
Tästä on uuden jalostustoimikunnan hyvä jatkaa toimintaansa seuraavalle kau-
delle. 

 
SUOMEN AMERIKANAKITA RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA 

 
 
 
 
 


