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VUOSIKOKOUS 
 
Aika ja paikka  Tampere, Pirkkahalli 18.3.2006 klo. 13.35 – 14.32 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Valminen avasi kokouksen klo. 13.35. 
 
2. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN ÄÄNIVALTAISUUS 
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus 
 
Marja Valminen, Poitsila puheenjohtaja 
Minna Virta, Vantaa sihteeri 
Anna Heinonen, Vantaa hallituksen jäsen 
Hanna Ikonen, Helsinki hallituksen jäsen 
Pirjo Lunkka, Vantaa rahastonhoitaja, hallituksen jäsen 
Salla Martikainen, Helsinki hallituksen varajäsen 
Anna-Maija Saharanta, Aura kk, hallituksen varajäsen 
Jaana Tammisto, Taivassalo, tilintarkastaja 
Tuula Rekikoski, Vahto 
Pia Kivisammal, Helsinki 
Iiris Ristimäki, Helsinki (ilman äänivaltaa) 
Johanna Stolt, Espoo 
Carola Ojanperä, Espoo (ilman äänivaltaa) 
Sirpa Heilä, Uusikaupunki 
Niina Toivonen, Turenki 
Heikki Heiskanen, Rauma 
Kirsi Liipo, Pori (ilman äänivaltaa) 
Olli Tuhkanen, Pori 
Ossi Peltonen, Hamina 
 
 
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Valminen, joka toimi kokouksen 
puheenjohtajana myös tili- ja vastuuvapauden myöntämisen ajan. 
Sihteeriksi Minna Virta 
Pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat   
Salla Martikainen ja Olli Tuhkanen 
 
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Esityslista hyväksyttiin 2:lla (kahdella) lisäyksellä kohtaan 9. Kohta 9.1 
epilepsiatutkimus ja kohta 9.2 erikoisnäyttely, asiat esitteli Heikki Heiskanen 
 
 



6. TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN  
HYVÄKSYMINEN 

Vuoden 2005 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin ilman muutoksia. 
Kokouksessa esitettiin vuoden 2005 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
Molemmat hyväksyttiin ilman muutoksia. 
Heikki Heiskanen esitti kysymyksen rahastonhoitajalle koskien tilinpäätöksen 
kohtaa 2.1 Tuotot -> mitä tämä pitää sisällään. Pirjo Lunkka kertoi kohdan 
sisältävän lehden mainoksia ja tuottoja myyntiartikkelien myynnistä. 
Heikki Heiskanen esitti samassa kohdassa myös kysymyksen SKKY:n 
sponsorirahasta koskien Laivis-lehdessä olevia Purinan mainoksia ja niistä 
saatavaa todellista tuottoa. Pirjo Lunkka ei voinut tähän antaa täydellistä 
vastausta, sillä rahastonhoitajalla ei ollut koko kirjanpitoa kokouksessa 
mukanaan. Heikki Heiskanen ei vaatinut toimittamaan tätä tarkkaa tietoa 
myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. 
 
7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Kokousosallistujat vahvistivat tilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsivät tili- ja 
vastuuvapauden hallitukselle sekä muille tilivelvollisille, hallituksen jäsenet 
eivät osallistuneet kohdan 7 käsittelyyn. 
 
8. VUODEN 2005 SCHIPPERKE KILPAILUN TULOKSET 
Minna Virta julkisti tulokset jokaisen kilpailun osalta, jonka jälkeen palkinnot 
ja kunniakirjat jaettiin. Samassa yhteydessä kokousedustajien keskuudessa 
kiersi täydellinen tuloslista, johon oli mahdollista tutustua. 
 
Vuoden 2005 Näyttely-schipperke: 
Viekkaan Aada Nefer om. Salla ja Raija Martikainen, Helsinki 
 
Vuoden 2005 Veteraani: 
Alenas Easy Money om. Hanna Ikonen, Helsinki 
 
Vuoden 2005 Pentu: 
Shalako N’ Coros Cattin’ Around om. Johanna Stolt, Espoo 
 
Vuoden 2005 Agility-schipperke: 
Mökötuvan Eku ”Eku” ohj, Aija Lauhkonen, Pyhtää (KKS) 
 
Vuoden 2005 TOKO-schipperke: 
Diki-Diki Hania ohj. Anu Rantanen, Tampere 
 
 
9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
9.1 EPILEPSIATUTKIMUS 
Heikki Heiskanen ehdotti, että epilepsiatutkimuksen rahankeräys tulee 
keskeyttää kokonaan ennen kuin lupa-asiat ovat selvät. Samassa yhteydessä 
hän jätti myös hallitukselle kirjallisen samansisältöisen esityksen asiasta. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Valminen huomautti Heiskaselle, että 
esityksestä puuttuu jäsenten nimet, joihin hän esityksessään viittaa. Heiskanen 
lupasi toimittaa nimilistan myöhemmin yhdistyksen hallitukselle. Heiskanen 
esitti myös, että tutkijoiden tulee keskeyttää tutkimuksensa siksi aikaa kunnes 
rahoitus on selvä.  
Minna Virta kertoi, että yhdistyksen toimesta lupa-asiaa oltiin selvitetty 
etukäteen, ennen kuin se ja siihen liittyvä rahankeräys julkaistiin jäsenistölle. 
Minna Virta kertoi soittaneensa lakiasiaintoimistoon ja tiedustelleensa 



mahdollista luvan tarvetta, yksiselitteisen vastauksen saatuaan yhdistys ei 
anonut keräyslupaa, sillä lakitoimistosta kerrottiin, ettei sellaista tarvita tässä 
tapauksessa. Asian kuitenkin noustua julkaisun jälkeen puheeksi yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Hanna Ikonen selvitti mahdollista lupatarvetta uudelleen ja 
tällä kertaa Lääninhallituksesta. Lääninhallituksen edustaja totesi Ikoselle, että 
yhdistyksen tulee täyttää rahankeräyslupahakemus ja jättää se Etelä-Suomen 
Lääninhallitukselle käsittelyyn. Minna Virta on täyttänyt tarvittavat asiakirjat ja 
ne on toimitettu postitse Etelä-Suomen Lääninhallituksen kirjaamoon 
Hämeenlinnaan 16.3.2006. Lupakäsittelyssä saattaa kulua aikaa noin 1 kk. 
Keräyksen tiedot ja jo lahjoituksen antaneiden henkilöiden ja yritysten nimet 
on poistettu yhdistyksen internetsivuilta Lääninhallituksen virkailijan 
pyynnöstä, kunnes yhdistykselle on myönnetty keräyslupa, tämän jälkeen ne 
tullaan palauttamaan sivuille takaisin. Keräysluvan saatuaan yhdistys voi jatkaa 
rahankeräystä ja lahjoitusten vastaanottoa normaalisti epilepsiatutkimuksen 
rahoittamiseksi. Heiskanen tiedusteli myös, että alkaako schipperkeillä uusi 
epilepsiatutkimus Hannes Lohen muuttaessa Suomeen kesällä 2006. Minna 
Virta kertoi, että ensinnäkään jo käynnistettyä ns. ykkösvaiheen tutkimusta ei 
voi enää keskeyttää, sillä se on jo saatettu päätökseen. Oletetusti sairaat yksilöt 
ovat olleet Eläinsairaala Aistissa kliinisissä tutkimuksissa ja oletetusti terveiden 
vertailuryhmä samoin. Yhdistys odottaa tällä hetkellä Eläinsairaala Aistista 
koirien tutkimustuloksia ja ns. loppuraporttia. Koirista otetut verinäytteet on 
toimitettu Hannes Lohen tutkijaryhmälle Kanadaan, jossa siis tutkijat yrittävät 
löytää ns. geenimarkkerin. Hannes Lohen muuttaminen Suomeen ei siis 
mitenkään muuta schipperkeille jo tehtyä tutkimusta, Lohi jatkaa Suomeen 
tultuaan verinäytteiden tutkintaa ja geenimarkkerin etsintää, eikä sitä varten 
uusia kliinisiä tutkimuksia tarvita. Asia erikseen on, mikäli yksittäinen 
koiranomistaja haluaa koirastaan verinäytteen antaa Lohen ryhmälle, tässä 
tapauksessa omistaja maksaa näytteen oton itse. Geenimarkkerista puhuttaessa 
Kirsi Liipo esitti kysymyksen mahdollisista lisäkustannuksista yhdistykselle 
koskien tuota markkerin etsintää. Minna Virta kertoi Lohen ryhmän etsivän itse 
rahoituksen tätä varten, eli yhdistykselle ei koidu markkerin etsinnästä kuluja. 
Asiasta on luettavissa Hannes Lohen kirje Koiramme-lehdestä no. 3/2006 
sivuilta 76 – 79.  
Heikki Heiskanen tiedusteli samassa yhteydessä mahdollista yritysten kanssa 
tehtyä sopimusta epilepsiaprojektin rahoituksesta ja yritykselle vastineeksi 
tarjottua mainostilaa Laivis-lehdestä ja mahdollisesti tällaisessa tapauksessa 
rahojen litterointitavasta kirjanpitoon. Minna Virta kertoi, että yhden yrityksen 
kanssa tällainen sopimus on tehty ja yritykselle lähetetyssä laskussa laskutetaan 
mainostilasta, jonka summa menee epilepsiatutkimuksen hyväksi. Kaikki 
tutkimuksen hyväksi saadut rahat eritellään kirjapidossa omalle sivulleen. 
Jaana Tammisto tiedusteli, että onko yhdistykselle avattu erillinen pankkitili, 
jolle lahjoitukset kerätään. Minna Virta totesi, että yhdistykselle ei ole avattu 
erillistä tiliä, vaan lahjoitukset tulevat ns. yhdistyksen päätilille. 
 
9.2 ERIKOISNÄYTTELY 
Heikki Heiskanen kertoi olleensa yhteydessä Suomen 
Belgianpaimenkoirayhdistyksen puheenjohtajaan Päivi Knuutiseen 
erikoisnäyttelyn järjestämisen tiimoilta niin, että se jatkossa mahdollisesti 
järjestettäisiin yhdessä Belgianpaimenkoirayhdistyksen kanssa. 
Belgianpaimenkoirayhdistyksen hallitus oli keskustellut ns. pöytäkirjan 
ulkopuolelta asiasta 18.2.2006 olleessa kokouksessaan, eivätkä nähneet mitään 
syytä yhdistää näitä kahta rotua yhden yhdistyksen alaisuuteen. Minna Virta 
totesi, että yhdistyksen kattojärjestö eli Suomen Kääpiökoirayhdistys määrittää 
schipperkejen erikoisnäyttelyn ajankohdan ja paikan. Minna Virta kertoi myös 
olleensa yhteydessä Knuutiseen samasta aiheesta. Tässä keskustelussa todettiin, 



että yhteistyössä järjestetty näyttely on mahdollinen, mutta tällöin näyttely 
tulee järjestää vähintään kahdelle roturyhmälle samanaikaisesti, eikä siitä 
luonnollisesti voida käyttää nimitystä erikoisnäyttely. 
Hanna Ikonen mainitsi samassa yhteydessä yhdistyksen mahdollisuuden esittää 
toiveensa tuomarin suhteen SKKY:lle koskien erikoisnäyttelyä, tämän toiveen 
toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti näyttelyyn tuleva koiramäärä. Minna Virta 
kertoi, että jo useampana vuotena tätä on yhdistyksen toimesta tehty, mutta 
kuten sanottu, koiramäärien tulisi olla suurempia, asiaa auttaisi myös se, että 
kutsuttavalla tuomarilla olisi oikeus arvostella myös jotain muuta SKKY:n 
alaista rotua roturyhmästä 9. Virta mainitsi samassa yhteydessä, että SKKY 
ottaa vastaan vuoden 2007 tuomaritoiveita parhaillaan, ne voi toimittaa 
osoitteeseen info@toydogs.net. Virta kertoi keskustelleensa vuoden 2007 
tuomarivalinnasta jo alustavasti SKKY:n kanssa ja ehdottanut mahdolliseksi 
tuomariksi Brenda Banburya Englannista (kennel Flocktons), edellyttäen, että 
Banbury ottaa kutsun vastaan ja hänen arvostelulupansa ovat edelleen 
voimassa. Kirsi Liipo painotti samaten tuomarin tärkeyttä erikoisnäyttelyssä.  
Jaana Tammisto ehdotti mahdollista Club Show:n järjestämistä esim. 
kesäpäivien yhteydessä. Heiskanen ehdotti samaten mahdollista Open Show:n 
järjestämistä esim. SPL-Rauma ry:n kentällä, tilat vuokrattaisiin heiltä ja 
järjestäjä huolehtisi tarvittavista luvista, tarjoiluista jne. kenttävuokra 
tällaisessa tapauksessa olisi nimellinen. Hanna Ikonen mainitsi myös yhtenä 
mahdollisuutena käyttää vastaavaan tilaisuuden järjestämiseen Herttoniemen 
Sahaajankadun kenttää. Jaana Tammisto mainitsi myös yhdeksi 
mahdollisuudeksi järjestää ns. "erikoisnäyttely" esim. SuperSummer Show:n 
yhteyteen niin, että ko. näyttelyn toimikunta hoitaa kaikki muodollisuudet, 
mutta tuottavat yhdistyksen toivoman tuomarin ko. näyttelyyn, näyttelyssä olisi 
mahdollista jakaa myös ns. erikoispalkintoja ja mahdollisesti kuvauttaa esim. 
luokkavoittajat. Edellä mainituista ehdotuksista vain Tammiston ehdottaman 
tavan mukaan järjestetty ns. "erikoisnäyttely" olisi virallinen ja Suomen 
Kennelliiton hyväksymä, muut, kuten Open- ja Club Show olisivat 
luonnollisesti epävirallisia tuloksiltaan, vaikka arvosteleva tuomari onkin rodun 
arvosteluoikeudet omaava henkilö. Marja Valminen totesi keskustelun 
loppuun, että ehdotukset ovat hyviä ja niistä kannattanee vielä keskustelua 
jatkaa, mutta ehdotukset tarvitsevat ns. jatkojalostusta sekä mahdollisen Open- 
tai Club Show:n järjestäminen myös paljon vapaaehtoisia henkilöitä 
yhdistyksestä sitä järjestämään. 
 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.32 

 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
        
Minna Virta     Marja Valminen 
sihteeri     puheenjohtaja 
 
 
        
Salla Martikainen    Olli Tuhkanen 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 


