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Minna Virta

SYYSKOKOUS
Aika ja paikka

Vantaa, Leppäkorpi 20.11.2004

klo. 14.30 - 16.10

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Valminen avasi kokouksen klo. 14.30.
2. KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN ÄÄNIVALTAISUUS
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus
Marja Valminen, Turenki Puheenjohtaja
Minna Virta, Vantaa Sihteeri
Anna Heinonen, Vantaa Hallituksen jäsen
Hanna Ikonen, Helsinki Hallituksen jäsen
Riikka Aapalahti, Karhula Hallituksen varajäsen
Aino Sovelius, Joensuu Hallituksen jäsen
Pirjo Lunkka, Vantaa Rahastonhoitaja
Kirsi Loukasmäki, Vantaa Tilintarkastaja
Jenni Silvo, Helsinki
Juha Roininen, Heinola
Tuula Rekikoski, Vahto
Jaana Tammisto, Turku
3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Valminen
Sihteeriksi Minna Virta
Pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
Pirjo Lunkka ja Anna Heinonen
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia
6. PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2005
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Marja Valmista, joka sai kannatusta ja tuli näin
ollen valituksi tehtävään myös vuodelle 2005.
7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Erovuorossa olivat Hanna Ikonen, Helsinki, Pirjo Lunkka, Vantaa ja Aino
Sovelius, Joensuu. Eroanomuksen oli toimittanut Jenny Oksanen, Helsinki.
Jenny Oksasen tilalle valitaan henkilö jäljellä olevalle yksi vuotiskaudelle.
Hallitukseen ehdotettiin ja valituksi tulivat:
Pirjo Lunkka, Vantaa, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri seuraavalle kaksi vuotiskaudelle. Hanna Ikonen, Helsinki, varapuheenjohtaja seuraavalle kaksi vuotiskaudelle. Riikka Aapalahti, Karhula, varsinainen jäsen seuraavaksi yksi vuotis-

kaudeksi. Ilman valintaa hallituksessa jatkoivat Anna Heinonen, Vantaa, agility
vastaava ( kautta jäljellä yksi vuosi ) ja Minna Virta, Vantaa, sihteeri ( kautta
jäljellä yksi vuosi ).
8. HALLITUKSEN VARAJÄSENTEN VALINTA
Varajäseniksi ehdotettiin ja kannatusta saivat Salla Martikainen, Helsinki ja
Anna-Maija Saharanta, Aura. Anna-Maija Saharanta aloittaa myös Laivislehden päätoimittajana vuonna 2005.
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 Juha
Roininen, Heinola.
10. VUODEN 2005 JÄSENMAKSUN SUURUUDET
Hallituksen esittämät jäsenmaksut vuodelle 2005 hyväksyttiin.
Vuosijäsen 20 €
Nuorisojäsen 12 €
Perheenjäsen 10 €
Kasvattajailmoitusmaksu 8 €
Kasvattajan ilmoittama pennunostaja 10 €
11. TOIMINTASUUNNITELMA JA TULO- JA MENOARVIO VUODELLE
2005
Kokous hyväksyi ilman muutoksia hallituksen esittämän toimintasuunnitelman
ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2005.
Liitteet 1 ja 2.
Toimintasuunnitelma ja siinä oleva kohta, lähetetään koirien terveyskyselyt
jäsenistölle, kantoi seuraavan ehdotuksen:
Lisätään nykyiseen kyselymalliin kohta, jossa kysytään koiran DNAtunnistetta.
Liitetään mukaan kuvat purennoista: tasa, leikkaava, ylä ja alapurenta.
Lisätään teksti, jossa pyydetään palauttamaan, vaikka koira olisikin täysin
terve.
Lisätään kohta, jossa pyydetään täyttämään yli vuoden ikäisistä koirista.
Päätettiin pitää kysely koko ajan kerhon sivuilla tulostettavana versiona ja
tehtiin päätös siitä, että kerho lähettää kyselyn kahden vuoden välein.
Päätettiin käyttää tulevana vuonna "porkkanaa", jotta kyselyitä palautuisi
mahdollisimman paljon. Arvotaan kaikkien kyselyn palauttaneiden kesken
schipperkeaiheinen palkinto viidelle henkilölle.
Toimintasuunnitelmassa mainittu kohta jalostusohjesäännön valmiiksi
saattamisesta rodullemme vuonna 2005 taas antoi aiheen seuraavaan
ehdotukseen:
Jäsenistö ehdotti, että perustetaan projektiryhmä kyseistä työtä varten.
Ryhmässä on yhteensä viisi henkilöä, siis kolme Marja Valmisen ja Kristiina
Salon lisäksi.
Haettavien ja tehtävään valittavien henkilöiden tulee omata riittävästi tietoa
rodusta, heillä tulee olla käytettävissään sähköpostiosoite, heidän tulee sitoutua
tähän tehtävään ainakin vuodeksi eteenpäin sekä heidän tulee olla valmiita
matkustamaan ryhmän kokouksiin.
Jäsenistö ehdotti, että ryhmä pyytä webmasteria päivittämään suunnittelemansa
rungon kerhon sivuille neljännesvuosittain ja asiasta tiedotetaan myös Laivislehdessä. Todettiin, että olisi järkevää perustaa kerhon sivuille

jalostusohjesäännön sivuille kommentteja kohta, joka toimisi linkkinä niin, että
siitä lähtee sähköposti realiaikaisesti kaikille ryhmänjäsenille.
Mikäli halukkaita ilmaantuu tehtävään enemmän kuin tarvittavat kolme
henkeä, valtuutti jäsenistö hallituksen ja jalostustoimikunnan tekemään
valinnan ja päättämään ryhmän kokoonpanon.
Tehtävään haluavien henkilöiden tulee ilmoittaa halukkuutensa 31.12.2004
mennessä esim. sähköpostitse Hanna Ikoselle osoitteeseen
hanna.ikonen@falcksecurity.fi tai puhelimitse numeroon 050 - 520 2289.
12. HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Valminen esitti, että hallituksen varsinaisille
jäsenille maksetaan vuoden 2005 alusta alkaen kulukorvausta, joka on
suuruudeltaan 50 €. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan yhdistyksen jo
aiemmin hyväksymät matkakorvaukset kokouksiin, sekä mahdolliset muut
kulut, jotka ovat aiheutuneet yhdistyksen asioiden hoitamisesta esim.
postitukset jne.
Kokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Hallitukselle on toimitettu aloite, jossa esitettiin terveystietojen julkistamista
hyödyntämään kasvatustyötä. Liite 3.
Minna Virta kertoi nykyisestä tilanteesta seuraavaa:
Tulokset, jotka ovat ns. julkisia, siis eivät ole annettu luottamuksellisena, ovat
nähtävillä kerhon internet sivuilla, kohdassa Jalostus. Täällä esitetään kaikkien
koirien lonkka, polvi, kyynärä - ja silmätulokset.
Kohdassa Tuloksia vastaavasti on nähtävillä muut koirien saavuttamat tulokset,
esim. luonnetestit, palveluskoirien käyttäytymiskokeet, tottelevaisuuskokeet ja
agilitytulokset.
Sen sijaan epilepsia tietoutta ei ole julkaistu missään, sillä nämä tiedot on
kerätty luottamuksellisina koirien omistajilta.
Jalostustoimikuntamme on ollut yhteydessä jo viime vuonna Suomen
Kennelliiton jalostusneuvontaan ja kysynyt ns. kättä pidempää tähän asiaan.
SKL ehdotti luottavien tietojen keräämistä.
Tietoa koirista yhdistys onkin kerännyt jo useamman vuoden ajan lähettämällä
jäsenistölle täytettäväksi aika-ajoin terveyskyselyitä.
Terveyskyselyt ovat olleet luottamuksellisia ja niiden palautusprosentti
lähetettyjen määrään verrattuna on ollut pieni.
Jalostustoimikunnan kädet ovat asian tiimoilta sidotut, sillä vaikka tietoa
olisikin, sitä ei ole saanut sanoa.
Jalostustoimikunnan jäsen Kristiina Salo onkin useamman kerran pyytänyt
hallitusta miettimään ratkaisua tähän ongelmaan.
Suomen Kennelliitossa työn alla oleva Koira Data taas on aiheuttanut pienoista
ongelmaa lähinnä tietosuojalain puitteissa. Uusi Koira Data tullee korvaamaan
esim. Noutaja ja Belgianpaimenkoira yhdistyksillä käytössä olevat omat
tietokannat. Tietosuojalaki ei siis koske koiran eli tavaran tietoja, sillä koira
luokitellaan esineeksi lain mukaan. Lähinnä se tulee mahdollisesti rajoittamaan
esim. kasvattajien ja omistajien nimen käyttöä julkisuudessa.
Koirasta eli tavarasta omistajan kertomat asiat saadaan kuitenkin myös jatkossa
kertoa niille, jotka asiaa kysyvät, mikäli tietoa ei ole annettu
luottamuksellisena.
Hallitus ehdotti jäsenistölle seuraavaa ratkaisumallia tilanteeseen:
Lisätään nykyisellään käytössä olevaan terveyskysely kaavakkeeseen rasti
ruutuun kohta, jonka omistaja rasittaa, vaihtoehdot ovat
LUOTTAMUKSELLINEN, jää vain jalostustoimikunnan käyttöön ja

LUVANVARAINEN, jää sekä jalostustoimikunnan käyttöön, että tiedon voi
kertoa sitä kysyville henkilöille.
Ehdotus sai taakseen jäsenistön kannatuksen ja vuonna 2005 jaettavaan
kyselyyn lisätään kyseiset asiat, joista on mainittu tässä pöytäkirjassa.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua myös siitä, että näitä yksittäisiä
terveyskyselyissä saatuja tietoja ei tulla julkaisemaan kerhon internet sivuilla
tai Laivis-lehdessä. Kyselyt palautetaan jalostustoimikunnan jäsenelle postitse
omistajan omakätisellä allekirjoituksella varustettuna, mikäli koiralla on
useampi omistaja, nämä kaikki allekirjoittavat paperin.
Tarkoitus ei ole saattaa kenellekään tunnetta, että kertomalla asian päädyt
"mustalle listalle".
Käytiin keskustelua yleisellä tasolla ihmisten asenteiden muokkaamisesta
koskien epilepsian esiintyvyyden tunnustamista rodussa ja siitä puhumista.
Todettiin, että vain avoimuus voi johtaa pitkällä tähtäimellä rodun tilan
paranemiseen tämän sairauden kohdalla. Ei siis ole väärin omistaa koiraa, joka
on sairas, on väärin olla kertomatta siitä.
Tämä avoimuuden lisääminen ja sairaudesta puhuminen ja kertominen jää siis
pitkälti kasvattajien harteille. Todettiin, että on ensiarvoisen tärkeää saada uusi
pennun ostaja tai mahdollisesti rodun pariin haluava henkilö ymmärtämään
terveyskyselyiden täytön ja palauttamisen merkitys sekä mahdollisesta
sairaudesta puhuminen ja asian kertominen sekä kasvattajalle, että
jalostustoimikunnalle.
Puhuttiin myös Suomen Pystykorvilla käytössä olevasta epi-luvun
laskentakaavasta ja sen mahdollisesta käyttöönotosta myös schipperkeille.
Pystykorvien edustajat ovat luvan tähän antaneet, mutta todettiin, että totuuden
mukaisen tiedon saannin kerääminen on ensi vaiheessa tärkeämpää, sillä ellei
sitä ole, on täysin turhaa laskea hypoteettista prosenttia, joka ei pidä paikkaansa
ja kerro todellista "riskiä ".
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.10
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