Suomen Schipperkekerho Ry
Minna Virta

SYYSKOKOUS
Aika ja paikka

Riihimäki, Asemaravintola 26.11.2005

klo. 14.00 - 17.00

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna Ikonen avasi kokouksen klo. 14.25.
2. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN ÄÄNIVALTAISUUS
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus
Hanna Ikonen, Helsinki varapuheenjohtaja
Minna Virta, Vantaa sihteeri
Anna Heinonen, Vantaa hallituksen jäsen
Salla Martikainen, Helsinki hallituksen varajäsen
Riikka Aapalahti, Karhula hallituksen jäsen
Pirjo Lunkka, Vantaa rahastonhoitaja
Juha Roininen, Heinola
Tuula Rekikoski, Vahto
Jaana Tammisto, Turku
Irja Tonteri, Riihimäki
Pirjo Lehmustola-Franze'n, Renko
Liisa Miettinen (ei yhdistyksen jäsen, ilman äänivaltaa)
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Ikonen
Sihteeriksi Minna Virta
Pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
Riikka Aapalahti ja Jaana Tammisto
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia
6. PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2006
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Marja Valmista, joka sai kannatusta ja tuli näin
ollen valituksi tehtävään myös vuodelle 2006.
7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Erovuorossa olivat Anna Heinonen, Vantaa, Riikka Aapalahti, Karhula ja
Minna Virta, Vantaa. Hallitukseen ehdotettiin ja valituksi tulivat:
Minna Virta, sihteeri seuraavalle kaksivuotiskaudelle.Anna Heinonen,
agilityvastaava seuraavalle yksivuotiskaudelle.Riikka Aapalahti, Karhula,
varsinainen jäsen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Virpi Rikkilä, hallituksen
jäsen on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä hallituksessa kauden 2006 alusta.
Virpi Rikkilän tilalle hallitukseen yksivuotiskaudeksi tuli valituksi Juha

Roininen, Heinolasta. Ilman valintaa hallituksessa jatkoivat Hanna Ikonen,
varapuheenjohtaja (kautta jäljellä yksi vuosi) ja Pirjo Lunkka, rahastonhoitaja
ja jäsensihteeri (kautta jäljellä yksi vuosi). Uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa 26.11.2005 klo. 16.58-17.07 tulevat jäsenet
järjestäytyivät yllämainitulla tavalla ja kausien pituuksilla.
Järjestäytymiskokouksesta olivat poissa puheenjohtaja Marja Valminen ja
varsinainen jäsen Juha Roininen.
8. HALLITUKSEN VARAJÄSENTEN VALINTA
Varajäseniksi ehdotettiin ja kannatusta saivat Salla Martikainen, Helsinki ja
Anna-Maija Saharanta, Aura.
9. YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJIEN JA HEIDÄN
VARAMIESTENSÄ VALINTA
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettiin ja kannatusta saivat Jaana Tammisto,
Turku ja Kirsi Loukasmäki, Vantaa.
Varatilintarkastajiksi valttiin kannatettuina Hilkka Mattila, Helsinki ja Pirjo
Lehmustola-Franze'n, Renko.
10. VUODEN 2006 JÄSENMAKSUN SUURUUDET
Hallituksen esittämät jäsenmaksut vuodelle 2006 hyväksyttiin.
Vuosijäsen 20 €
Nuorisojäsen 12 €
Perheenjäsen 10 €
Kasvattajailmoitusmaksu 8 €
Kasvattajan ilmoittama pennunostaja 10 €
11. TOIMINTASUUNNITELMA JA TULO- JA MENOARVIO VUODELLE
2006
Kokous hyväksyi ilman muutoksia hallituksen esittämän toimintasuunnitelman
ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2006.
Liitteet 1 ja 2.
Toimintasuunnitelma ja siinä oleva kohta, kesäpäivät 2006, poiki seuraavan
keskustelun:
Kesäpäivät 2006 pyritään järjestämään elo-syyskuun vaihteessa Itä-Suomessa.
Parista viimeisimmästä vuodesta poiketen kesäpäivät tulevat olemaan
kaksipäiväiset, eli jäsenistöllä on mahdollisuus yöpyä la-su tai valita
yksipäiväinen lauantain päivävierailu. Riikka Aapalahti lupasi selvittää
Lintukodon varaustilanteen sekä hinnat, Minna Virta taas selvittää
Haukkulaakson varaustilanteen.
12. HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT
Yhdistyksen varapuheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtajana toiminut Hanna
Ikonen ilmoitti jäsenistölle, että Suomen Schipperkekerho ry:n hallitus on
17.9.2005 olleessa kokouksessaan päättänyt purkaa vuoden 2005 alussa kootun
jalostusprojektiryhmän sen toimimattomuuden vuoksi. Ryhmässä olivat
seuraavat henkilöt: Marja Valminen, Kristiina Salo, Liisa Sarjanen, Jaana
Tammisto sekä Minna Virta. Ryhmän tehtävänä oli saattaa Jalostuksen
Tavoiteohjelma, JTO, valmiiksi schipperkeille jäsenistön hyväksymänä vuoden
2006 loppuun mennessä.
Kyseinen ilmoitusasia poiki paljon keskustelua ryhmän toimintatavasta,
valintaperusteista sekä jäsenmäärästä.
Hallitus ehdotti, että ryhmään haetaan uudelleen vähintään kolmea henkilöä
Marja Valmisen ja Kristiina Salon lisäksi samoilla perusteilla kuin vuonna
2004. Ilmoitus haettavista henkilöistä julkaistaan Laiviksessa 3/2005, jotta

koko jäsenistöllä on yhtäläinen mahdollisuus ilmoittautua tehtävään. Jäsenistö
ehdotti, että ryhmän kokoa tulisi suurentaa ja asiasta tehtiin päätös, että ryhmän
koko tulee olemaan vuonna 2006 seitsemän henkilöä, siis haussa on viisi
paikkaa.
Haettavien ja tehtävään valittavien henkilöiden tulee omata riittävästi tietoa
rodusta, heillä tulee olla käytettävissään sähköposti, heidän tulee sitoutua tähän
tehtävään ainakin vuodeksi eteenpäin sekä heidän tulee olla valmiita
matkustamaan ryhmän kokouksiin, lisäksi aito kiinnostus rotua ja sen
tulevaisuutta kohtaan on ensiarvoisen tärkeää.
Vuonna 2004 jäsenistö ehdotti seuraavaa toimintamallia: yksi ryhmän jäsenistä
pyytä webmasteria, Mira Nevalaista päivittämään suunnittelemansa rungon
kerhon sivuille neljännesvuosittain ja asiasta tiedotetaan myös Laivis-lehdessä.
Jäsenistö totesi vuonna 2004, että olisi järkevää perustaa kerhon sivuille
jalostusohjesäännön sivuille kommentteja varten kohta, joka toimisi linkkinä
niin, että siitä lähtee sähköposti reaaliaikaisesti kaikille ryhmänjäsenille. Nämä
edellä mainitut asiat onkin toteutettu eikä tässä toimintatavassa liene vuotta
2006 ajatellen mitään muutettavaa.
Mikäli halukkaita ilmaantuu tehtävään enemmän kuin tarvittavat viisi henkeä,
valtuutti jäsenistö hallituksen ja jalostustoimikunnan tekemään valinnan ja
päättämään ryhmän kokoonpanon.
Tehtävään haluavien henkilöiden tulee ilmoittaa halukkuutensa 15.1.2006
mennessä joko sähköpostitse Hanna Ikoselle osoitteeseen
hanna.ikonen@fi.g4s.com tai puhelimitse numeroon 050 - 520 2289.
13. PALKINTOJEN JAKO TERVEYSKYSELYYN 2005 VASTANNEIDEN
KESKEN
Arvonnan "onnettarena" toimi Juha Roininen Heinolasta ja arpaonni suosi
seuraavia henkilöitä:
Arto Martikainen, Anjalankoski
Timo Vesala, Turku
Sara Ylinen, Rauma
Silja Åkerfelt, Salo
Marja Flink, Espoo
Valitettavasti kukaan palkinnon voittaneista ei ollut paikalla, joten palkinnot
tullaan lähettämään heille lähiaikoina postitse. Palkintona oli 50x70 cm
punainen käsipyyhe jossa alareunassa on brodeerattuna kaksi schipperkeä,
toinen pitkähäntäinen ja toinen hännätön, pyyhkeen lisäksi henkilöt saavat
schipperkeaiheisen jääkaappimagneetin.
14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Pirjo Lehmustola-Franze'n otti esille terveyskyselyt sekä niissä esille tulevien
asioiden luovuttamisen. Asiasta käytiin pitkällinen keskustelu koko
kokousyleisön kesken ja lopputuloksena päädyttiin edelleen siihen, että
omistajien antamat tiedot koiristaan ovat ensiarvoisen tärkeitä riippumatta siitä,
että ovatko tiedot annettu luottamuksellisina vai luvanvaraisina. Tämä on ainoa
keino torjua ja korjata aina liikkeellä olevia huhupuheita, riippumatta jälleen
siitä, että kumpaan suuntaan asiaa kulloinkin tultaisiin korjaamaan.
Jäsenistö otti esiin myös jalostustoimikunta asian, eli nykyisen kahden henkilön
tiimiä tulisi vahvistaa vähintään yhdellä lisähenkilöllä. Tästä asiasta laitetaan
tiedote seuraavaan, eli Laivis 3/2005 lehteen. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua
Marja Valmiselle e-mail tarima@luukku.com tai puhelimitse 050 - 409 7763.

Terveysasiat, lähinnä epilepsia aiheuttivat paljon vilkasta keskustelua. Hanna
Ikonen luki Englannin The Schipperkeclubin 100-vuotisjuhlajulkaisusta
Hollannin Royal Schipperkesclub Belgie puheenjohtajan tervehdyksen, jossa
Hollantilaiset kertoivat, että ovat koonneet koiristaan terveystietoja ja niiden
pohjalta ovat päätyneet lukuun 25% epilepsian esiintymistiheytenä. Suomessa
tänä vuonna vastaanotettujen terveyskyselyiden pohjalta on tulossa Laivikseen
3/2005 yhteenveto ja siitä selviää meidän katastrofaalinen tilanne, luku on siis
jopa enemmän kuin Hollannissa, eli 33,3%.
Minna Virta kertoi, että asian ollessa näin toivoton, ovat neurologit
kiinnostuneet myös meidän rodusta. Tutkijoille on lähetetty heidän
pyynnöstään asiaa koskevaa dataa, jonka käsittely on vielä kesken. Suomessa
toimivat neurologit ovat lähettäneet edelleen saamansa tiedot Kanadassa
vaikuttavalle Hannes Lohen tutkimusryhmälle, jotka ovat myös asiasta
kiinnostuneet. Mikäli Hannes Lohen tutkijaryhmä saa riittävästi apurahoja,
päässee rotumme mukaan tähän tutkimukseen. Tulevaisuudessa lienee siis
mahdollista teettää koirista DNA-tutkimus, josta selviää koiran tilanne
epilepsia geenin / geenien suhteen. Tutkijoiden tämän hetkisen tiedon ja
sairauden periytyvyyden pohjalta koirat voivat olla ko. geenin kantajia, sairaita
tai täysin terveitä. Tutkijat ovat myös sitä mieltä, että meidänkin rodussa lienee
kyseessä polygeeni, eli useamman kuin yhden geenin aiheuttama virhe.
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna Virta
sihteeri

Hanna Ikonen
puheenjohtaja

Riikka Aapalahti
pöytäkirjantarkastaja

Jaana Tammisto
pöytäkirjantarkastaja

