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VUOSIKOKOUS 
 
Aika ja paikka  Tampere, Pirkkahalli 15.3.2003 klo. 11.35 – 12.15 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Valminen avasi kokouksen klo. 11.35. 
 
2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Esityslista hyväksyttiin 2:lla ( kahdella ) lisäyksellä, kohdat 6 ja 9.1 
toimintakertomuksen 2002 hyväksyminen ja Vuoden Schipperke kilpailun 
tulosten julkistaminen ja palkintojen jakaminen. 
 
4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Valminen 
Sihteeriksi Minna Virta 
Pöytäkirjantarkastajat Kirsi Ronkainen ja Virpi Rikkilä 
 
5. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi tilintarkistajille vastuuvapauden 
vuodelta 2002. 
Rahatilanne 31.12.2002 1260,17 €. 
 
6. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
Vuoden 2002 toimintakertomus käytiin läpi ja se hyväksyttiin ilman lisäyksiä 
tai muutoksia. 
 
7. MAANINGAN KESÄPÄIVÄT 
Kirsi Ronkainen kertoi kesäkuulle 14-15.6 suunnitelluista kesäpäivistä. 
Paikkana on KPSH ry:n omistama Kangaslammen maja. Majan vuokra on 80 
€/vrk ilman aittaa, jos henkilömäärä on alle 30, jos taas henkilöitä on yli 30, 
tulee lisämaksu 20 €/vrk jokaista alkavaa 10 henkilöä kohti. 
Paikalla on mahdollisuus yöpyä aitassa. Aitan vuokra on 25 €/huone/vrk. 
Maja ja aitta ovat sähköistettyjä ja varustettu sähkölämmityksellä. 
Vuorokausi vaihtuu klo. 18.00 
Lauantaille on suunniteltu seuraavaa ohjelmaa: 
Luonnetesti klo. 9.00 alkaen, tuomareina Lea Kilpeläinen ja Hannu Mäki. 
Ratamestarina toimii Tapio Knuutinen ja vastaava koetoimitsija on Päivi 
Knuutinen. 
Testin hinta on jäsenille 25 € ja ei jäsenille 35 €. 
10 koiraa otetaan mukaan testiin, etusija Schipperkeillä. 
Tuomarit veloittavat päivärahat ja kilometrikorvaukset. 
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Eläinlääkäri Erkki Hara suorittaa lauantaina klo. 9.00 alkaen sirutusta ja  
polvitarkastuksia. 
Polvitarkastus 35 € 
Polvitarkastus ja sirutus yhteishintana 55 €. 
Eläinlääkäri on töissä ”ruokapalkalla”. 
 
      
 
Sunnuntain ohjelma on vielä auki, joten ehdotukset ovat tervetulleita. 
Kirsi Ronkainen tekee kutsun kesäpäiville ja ilmoittautuminen on viimeistään 
12.5.2003 mennessä, jonka jälkeen osallistumismaksu määräytyy. 
Kokous päätti, että elokuulle 2003 suunnitellut Rengon kesäpäivät peruutetaan, 
ja panostetaan yhdistyksen 25-vuotis juhlavuoden 2004 kesäpäiviin Somerolla. 
 
 
8. SUOMEN KENNELLIITON JÄRJESTÄMÄ KURSSI 
Kennelliitto järjestää koko päivän kurssin kaikille rotuyhdistysten lehtien 
päätoimittajille ja lehden toimittajille. Kurssi pidetään Espoossa toukokuun 
puolivälissä. 
Kurssin hinta on 60 € / henkilö. 
Kurssille ovat menossa Laivis-lehden päätoimittaja Jenny Oksanen ja Minna 
Virta.  
Kokous hyväksyi heidän osallistumisen ko. kurssille, ja yhdistys maksaa 
osallistumismaksuista puolet eli 30 € / henkilö, yhteensä 60 €. 
 
 
9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Yhdistykselle on toimitettu 2 ( kaksi ) erokirjettä. 
Pirjo Lehmustola-Franzen on ilmoittanut eroavansa sekä hallituksesta, että 
jalostustoimikunnasta. Eeva Hyvärinen on ilmoittanut eroavansa 
jalostustoimikunnasta. 
Heidän tilalleen on mahdollisuus valita uudet jäsenet ensi vuoden alussa, 
yksivuotiselle kaudelle. 
 
Rahastonhoitaja Kirsi Ronkainen ehdotti, että tästä eteenpäin hallituksen tulisi 
kokouksissaan kirjata pöytäkirjaan kaikki hankinnat ja muut menoerät, tämä 
tapa noudattaa hyvää tilintarkistus tapaa. 
 
Eeva Hyvärinen kertoi, että hänelle oli tullut puhelu, jossa soittaja oli kertonut, 
että Etelä Suomalainen kasvattaja on kertonut, että töpöhäntäiset ja 
hännättömät koirat kuolevat nuorempina, kuin hännälliset. Hänen puheidensa 
perusteella ei töpöhäntäisiä koiria kannata ostaa.. Soittaja oli tiedustellut Eevan 
mielipidettä asiaan. Keskusteltiin asiasta, ja todettiin, että moinen puhe tuntuu 
liioitellulta. 
 
Keskusteltiin yhdistykselle mahdollisesti hankittavista uusista 
myyntiartikkeleista. 
Esille tulivat esim. tarrat, kirjekuoret, hihamerkit, leimasin, paita jne. 
Nämä mahdolliset artikkelit olisi ehkä syytä laittaa seuraavaan lehteen, ikään 
kuin kyselyn muodossa, jolloin jäsenistö voisi vaikuttaa tuleviin hankintoihin, 
äänestämällä suosikkejaan. 
Näiden vastauksien perusteella tehtäisiin mahdolliset hankinnat. 
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9.1 VUODEN SCHIPERKEKILPAILUN TULOKSET 
Vuoden näyttelykoira: Pistou Du Ribaudeau om. Mari Pitkänen 
Vuoden näyttelyveteraani: Flocktons Toy Boy om. Eeva Hyvärinen 
Vuoden pentu: Bianca om. Eija Kalliovaara 
Vuoden agility koira: Valkohampaan El Tupu om. Liisa Sarjanen 
Vuoden Toko koira: Durante Zirkoni om. Eija Kalliovaara 
 
 
      
 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.15.  

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
        
Minna Virta     Marja Valminen 
Sihteeri     Puheenjohtaja 
 
 
        
Kirsi Ronkainen    Virpi Rikkilä 
Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 
 
 

 
    
 
 
 
 


