Suomen Schipperkekerho ry:n syyskokous

Aika ja paikka

Riihimäki, Asemaravintola, Virkailijakerho
1.12.2007 klo 13.10–16.20

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Parviainen avasi kokouksen kello 13.10.

2. Kokouksen äänivaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus
• Nimilista / paikalla 32 (liite 1)
• Valtakirjalla edustettuina olivat/Nimilista/31 (liite 2)

3. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Leena Parviainen.
Sihteeriksi valittiin Päivi Åkerblad.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Lehmustola-Franzén ja Julia Mäntymäki.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Tuormala ja Anita Kallionpää.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 3)

5. Esityslistan hyväksyminen
Ehdotettiin ja kannatettiin kohdan 12 käsittelemistä ennen kohtaa 6. Päätettiin käsitellä kohta 12
esityslistan kohtien 5 ja 6 välissä ja nimetä se kohdaksi 6. Samalla esityslistan kohta 6 uudelleen
nimetään 7:ksi ja vastaavasti 7 kahdeksaksi ja näin edelleen. (liite 4)
Tarja Iivonen esitti kohtaan 6 Muut kokouskutsussa mainitut asiat muutettavaksi sanamuotoon
Muut esille tulevat asiat. Puheenjohtaja totesi kyseessä olevan kaksi täysin eri asiaa.

Keskustelussa tuli esille tulkinta, jonka mukaan kokous voi päättää vain esityslistassa olevista
asioista ja muista kokouksen kiireellisiksi katsomista asioista, joista voidaan päättää vain
yksimielisellä päätöksellä. Tarja Iivonen pyysi kirjaamaan, että hän uskoo tämän tulkinnan olevan
väärän ja ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteensä. (liite 5)
Kohta 8 päätettiin muuttaa muodosta Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle sekä
kahden varajäsenen valinta muotoon Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle, itse
eronneen tilalle sekä kahden varajäsenen valinta.

6. Hallituksen esittämät asiat ja muut kokouskutsussa mainitut asiat
Puheenjohtaja esitteli asian 6:1, alkuperäisessä esityslistassa kohta 12:1. Käydyssä
keskustelussa tuli esille Tarja Iivosen näkemys siitä, että kevätkokous oli ollut laiton, koska kutsu
hänelle oli postitettu väärin. Mainittiin, että Tarja Iivonen oli kuitenkin itse mukana päättämässä
kokouksen päivämäärästä, saapunut paikalle ko. kokoukseen ja osallistunut päätösten tekoon.
Keskusteltiin postituksesta ja kutsukirjeprosessista koskien jäseniä, joilla on salainen osoite.
Todettiin oikeellisuuden tarkistetun Patentti- ja rekisterihallituksesta (yleinen käytäntö yksi
kutsu/talous).
Myös sääntöuudistusasiahaasteen kohdalla keskusteltiin haasteen perusteista, jotka hallitus
katsoo aiheettomiksi (päätöstä sääntömuutoksesta ei tehty eikä siitä äänestetty sääntöjen
määräämällä tavalla). Keskusteltiin myös käräjäoikeushankkeen työläydestä ja kalleudesta sekä
sovinnon mahdollisuudesta.
Puheenjohtaja kysyi yleiskokouksen mielipidettä hallituksen toimista ja kertoi, että asiaa on
palkattu hoitamaan varatuomari Sirpa Erkinharju ja siitä, jatkaako hallitus asian hoitoa. Kokous
hyväksyi Erkinharjun palkkauksen ja velvoitti hallituksen jatkamaan toimia yhdistyksen kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla.
Puheenjohtaja esitteli asian 6:2 (alkuperäisessä esityslistassa kohta 12:2) ja kertoi, ettei hallitus
eivätkä tilintarkastajat ole evänneet tili- eikä vastuuvapautta, vaan sen on tehnyt vuosikokous.
Uusien tilintarkastajien nimeäminen vuodelle 2006 olisi lainvastaista. Vanha
hallitus/rahastonhoitaja eivät voi valita itselleen sopivia tilintarkastajia. Puheenjohtaja Leena
Parviainen sanoi hallituksen vahvan toiveen olleen, että riita olisi haluttu välttää. Pirjo Lunkka
ilmoitti olevansa valmis peruuttamaan kanteensa heti kun saisi riittävät vakuudet tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä.
Todettiin, että sopu voisi syntyä. Päätettiin, että Leena Parviainen ottaa yhteyttä v:n 2006
puheenjohtajaan Marja Valmiseen ja asia pyritään hoitamaan niin, että sovinto saataisiin aikaan.
Keskusteltiin yleisellä tasolla sovittelusta ja kustannuksista. Kaikkien läsnäolijoiden toive oli
pikainen sovinto. Puheenjohtaja pyysi Tarja Iivoselta selvennystä hänen puheenvuoroonsa asian
oikein kirjatuksi tulemisen vuoksi. Tarja Iivonen kertoi olevansa valmis vetämään haasteensa
takaisin jos tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2006 myönnettäisiin.
Todettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisen olevan mahdollinen vain vuosikokouksessa.
Keskusteltiin kokousajankohdasta ja päätettiin sopia vuosikokous helmikuulle.
Todettiin yhdessä, että sovinto häämöttää.

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Parviainen.

8. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle, itse eronneen
tilalle sekä kahden varajäsenen valinta
Erovuorossa olivat Aija Lauhkonen, Eeva Hyvärinen, Jaana Tammisto ja itse aiemmin eronnut
Riikka Aapalahti.
.
Valituiksi tulivat Eeva Hyvärinen, Jaana Tammisto ja Kirsti Vesanto kaksivuotispaikoille ja Pirjo
Riekkola yksivuotispaikalle.
Varajäseniksi valittiin Johanna Stolt ja Päivi Åkerblad.

9. Yhdistyksen tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä valinta
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eila Lepistö ja Jukka Lehmustola.
Varatilintarkastajiksi valittiin Silja Åkerfelt ja Pirkko Kortelainen.

10. Jäsenmaksut
Hallitus ehdotti, että pidetään vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenmaksut entisellään. Hyväksyttiin.
Heikki Heiskanen ehdotti mahdollisuutta ainaisjäsenyyteen. Todettiin tämän olevan
sääntömuutokseen liittyvä asia.
Maksut vuonna 2008 ovat vuosijäseneltä 20, perhejäseneltä 10 ja junioreilta 12 euroa.

11. Hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tuloja menoarvio
Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2008 erillisen liitteen pohjalta (liite 6). Tarja Iivonen
ehdotti lisättäväksi vuosikirjojen julkaisemista. Leena Parviainen ehdotti, että vuosikirjojen
painatus toteutetaan vain kun saadaan riittävä määrä varmoja sitovia ennakkotilauksia. Päätettiin
lisätä tämä toimintasuunnitelmaan.
Leena Parviainen esitti laadittavaksi uutta versiota terveyskyselystä. Päätettiin lisätä uusi
terveyskysely toimintasuunnitelmaan.
Kokous hyväksyi hallituksen esittämän tulo- ja menoarvion vuodelle 2008 ilman muutoksia. (liite
7)

12. Hallituksen esittämän sääntömuutosehdotuksen vahvistaminen
Liite Suomen Schipperkekerho ry:n säännöistä muutosehdotuksineen käsiteltiin kohta kohdalta.
(liite 8)
Syyskokouksessa esitetyt muutokset ovat seuraavassa alleviivattuja.

2§

Ehdotettiin lisäystä
Järjestämällä jalostustarkastuksia, keräämällä ja jakamalla tietoa sekä pitämällä - - Hyväksyttiin.

4§

Perhejäsenyydestä. Päätettiin lisätä kohta Perhejäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä
henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu tämän kanssa samassa
taloudessa, suoritettuaan yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Heikki Heiskanen esitti sääntöihin lisäystä ainaisjäsenyydestä, jonka maksu olisi
voimassaoleva vuosijäsenmaksu kymmenkertaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutosehdotus
• Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kk:n ajalta voidaan hallituksen
päätöksellä katsoa eronneeksi
päätettiin jättää toteuttamatta. Kokous päätti, että vanha kohta
• Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta huhtikuun loppuun mennessä, voi
hallitus katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä
jää voimaan.
Pykälän kaksi viimeistä lausetta päätettiin yksimielisesti muuttaa muotoon
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän --- , taikka rikkoo eläinsuojelua koskevaa
lainsäädäntöä tai toimii hyvien kenneltapojen ---. Erottaminen käsitellään yhdistyksen
kokouksessa ja sen on saatava ¾-enemmistö annetuista äänistä.

6§
7§

Keskustelun ja enemmistön kannatuksen myötä päätettiin, että 6 § pysyy ennallaan ja 7.
pykälästä poistetaan helmikuun vaihtoehto. Uusi sääntökohta on Yhdistys kokoontuu
vuosittain varsinaiseen yhdistyskokoukseen, vuosikokoukseen, joka pidetään
maaliskuussa.
Päätettiin myös seuraavasta lisäyksestä: Yhdistyskokouksessa jokaisella vuosi-, perhe-,
ainais- ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni - - - voi valtakirjalla edustaa kahta vuosi-,
perhe-, ainais- ja kunniajäsentä.
Viimeinen kohta päätettiin muuttaa muotoon Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa
arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.
Päätettiin lisätä kohta Nuorisojäsenelle annetaan äänioikeus 15-vuotiaana.

8§

Tarja Iivonen pyysi tarkennusta kohtaan Jäsenten tekemät aloitteet –
Onko kyse kirjallisista aloitteista? Päätettiin lisätä täsmennys - - - aloitteet, jotka on
toimitettu 1. helmikuuta mennessä hallitukselle.

9§

Päätettiin, että erovuorossa on vuosittain kaksi hallituksen jäsentä.
Päätettiin seuraavasta muutoksesta:
Hallituksen tehtävänä on muun muassa

• Johtaa yhdistyksen toimintaa muotoon Hoitaa yhdistyksen toimintaa.
Poistettiin seuraavat muutosehdotukset:
• Ottaa palvelukseen sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset työntekijät, päättää
heidän mahdollisista palkkioistaan, palkkauksesta ja muista työhön liittyvistä seikoista.
• Päättää mahdollisten alueyhdistysten rajoista.
11 §

Kohta Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään ¾
enemmistö annetuista äänistä päätettiin pitää ennallaan.

Sääntömuutos yllämainituin korjauksin hyväksyttiin täysin yksimielisesti.
Hallitus valtuutettiin tekemään Kennelliiton, SKKY:n tai PRH:n esittämät
korjaukset ja hoitamaan asian eteenpäin.

13. Muut asiat
Kokous suositti, että poistetaan kerhon kotisivuilta negatiiviset ja riitaisat asiat.
Tarja Iivonen esitti kysymyksen siitä, mitä sanoo tietosuojavaltuutettu
käytännöstä julkaista Laivis-lehdessä uusien jäsenien nimet. Todettiin, että
jäsensihteeri on kysynyt ja kysyy jokaiselta luvan nimen julkaisemiseen.
Todettiin nykykäytännön olevan hyvä ja laillinen ja päätettiin lisätä tästä
käytännöstä maininta kerhosivuille.
Tarja Iivonen toi esille epäkohtana sen, että pentuvälittäjänä voi toimia kasvattaja
ja esitti, että hallitus jatkossa valvoisi tarkemmin toimijoitaan.
Käydyssä keskustelussa tuli esille sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia
kuluneen vuoden varrelta. Leena Parviainen kertoi, että hallitus on tehnyt
päätöksen, jonka myötä pentuvälittäjänä ei voi toimia kasvattaja.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20.
Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________
Leena Parviainen
Puheenjohtaja

_____________________
Pirjo Lehmustola-Franzén
Pöytäkirjantarkastaja

____________________
Päivi Åkerblad
Sihteeri

___________________
Julia Mäntymäki
Pöytäkirjantarkastaja

