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Suomen Schipperkekerho ry:n vuosikokous 

Aika 26.3.2011 

Paikka ABC Masuuni, Santasalonkatu 2. 03600 Karkkila 

 

1, Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen kello 13.10 ja 

toivotti osallistujat tervetulleiksi ja samalla palkittiin Vuoden 2010 schipperke -kisan voittajat. 

 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Paikalla oli 13 jäsentä. (liite 1). Kokous todettiin äänivaltaiseksi. 

 

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen ja sihteeriksi valittiin Silja Åkerfelt. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Stolt  ja Leena Pitkäniemi 

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kutsut on jätetty postiin 25.1.2011 ja lisäksi kutsu on julkaistu Laivis-lehdessä no 4/2010 (liite 2) 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

6. Hyväksytään toimintakertakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto 

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen (Liite 2) sekä tilinpäätöksen (Liite 3),. 

Tilintarkastajat esittivät, että jatkossa kesäpäivien tulot tulisi olla paremmin yksilöity tositteissa 

 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestäa 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös. Kuultiin Tilintarkastajien lausunto (Liite 4). Hyväksyttiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
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8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan vuoden jäsenmaksut 
Vahvistetiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (Liite 5) sekä tulo-ja menoarvio vuodelle 2011 

(Liite 6) 

Puheenjohtaja kertoi, että rotumme Jto on vielä kesken.  

Anita Kalliopää teki ehdotuksen jalostuskoirien terveystutkimus suosituksesta, asiasta syntyi 

keskustelua ja annettiin asia hallitukselle käsiteltäväksi. Sovittiin, että joukkotarkastuksista olisi 

hyvä ilmoittaa Laivis-lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla mahdollisuuksien mukaan, jotta 

mahdollisimman moni tutkituttaisi koiransa  

Lisäksi Anita Kalliopää kysyi, miten voidaan estää mahdollisia PRA-kantajien käyttö jalostuksessa. 

PRA on uusi perinnöllinen sairaus rodussamme. Todettiin, että tätä on mahdonta estää, mutta 

yhdistys voi tiedottaa esim. mahdollisten kantajien käytön riskeistä yleisesti julkaisemalla Laivis-

lehdessä artikkelin aiheesta, jota ei erityisesti rajata mihinkään tiettyyn perinnölliseen sairauteen, 

jolloin lehtikirjoitus pysyy yleisellä tasolla eikä kohdistu tiettyihin koiriin tai kasvattajiien.  

 

Jäsenmaksut päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti ennallaan. Maksut vuonna 2012 ovat 

vuosijäsen 25 euroa, nuorisojäsen 15 euroa ja perhejäsen 10 euroa.. 

 

9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi  
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen 

 

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä  
Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroiset Marjut Sorvali ja Pia Kivisammal uudelleen sekä 

varajäseniksi Marjatta Reinikainen ja Leena Pitkäniemi 

 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä  
Toiminnantarkastajiksi valittiin entiset, Pirkko Kortelainen ja Eila Lepistö.  

Heille varamieheksi valittiin Johanna Stolt. 

 

12. Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin  

Valittiin  puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja edustamaan yhdistystä kenneljärjestöjen 

kokouksissa 

 

13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

Hallitus esitti, että kutsutaan yhdistyksen kunniajäseniksi Elisabeth Grönmark, perustaja jäsen ja 

pitkäaikainen kasvattaja kennel Pipons -nimellä sekä Pirjo Lehmustola-Franzén, joka on toiminut 

pitkään yhdistyksen hallituksessa ja monella muulla tavoin yhdistyksen hyväksi sekä kasvanut 

pitkään kennel Durante -nimellä. Molemmat henkilöt päätettiin kutsua kunniajäseniksi. 

 

14. Käsitellään jäsententuomat aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle 1. helmikuuta 

mennessä. 

Esityksiä ja aloitteita ei ollut 

 

15. Käsitellään muut asiat jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään määräenemmistöllä 

annetuista 

Tälläisia asioita ei ollut 
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16. Kokouksen päätäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

 

_______________    ________________ 

Leena Parviainen    Silja Åkerfelt 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

 

________________   ________________ 

Johanna Stolt    Leena Pitkäniemi 

pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 


