Suomen Kääpiösnautserikerho ry Finska Dvärgschnauzerklubben rf
Pöytäkirja

SKSK ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: 27.3.2021 klo 13:00
Paikka: Mäkiläntie, Lahela ja Teams-etäkokous
Läsnä 84 jäsentä, joista yksi perheenjäsenen valtakirjalla edustettuna.

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Mervi Jokinen avasi kokouksen klo 13:14.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Jokinen ja sihteeriksi Tiina Ultamo.
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Hakola sekä Mia Karhu ja he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu
Kääpiösnautseri-lehdessä 3-4/2020 ja SKSK ry:n kotisivuilla.
5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
toiminnantarkastuskertomus
Toimintakertomus
Toimintakertomus hyväksyttiin esitettynä.
Tilinpäätös
Tilinpäätös hyväksyttiin esitettynä.
Toiminnantarkastuskertomus
Toiminnantarkastuskertomukset luettiin kokouksessa.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin ja Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitukselle sekä muille
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2021–2022
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mervi Jokinen.
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8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille
varamiehet ja määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
Todettiin, että hallituksessa on kolme erovuoroista jäsentä: Aija Hakola, Johanna Höök-Nikanne ja Henna
Yli-Leppälä. Heidän tilalleen kokouksessa esitettiin Mira Kauhanen, John Nieminen, Sari Nygren, Sanni
Oikarinen, Katja Pitkänen ja Henna Yli-Leppälä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja
että äänestys suoritetaan sähköisesti Äänestyskoppi-palvelun avulla.
Puheenjohtaja pyysi kaikkia jäseniä ilmoittamaan, ovatko he onnistuneet äänestämään sähköisen
Äänestyskoppi-palvelun avulla. Jäsenet Annica Brax ja Virpi Jokinen ilmoittivat, etteivät olleet pystyneet
äänestämään. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyvätkö jäsenet Brax ja Jokinen äänestystuloksen. Molemmat
hyväksyivät tuloksen. Muita puheenvuoroja ei pyydetty. Puheenjohtaja totesi kokouksen hyväksyneen
äänestystuloksen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi että hallituksen jäseniksi on valittu Sanni Oikarinen, Katja Pitkänen ja Henna YliLeppälä (äänestyksen tulokset liitteessä 1).
Toiminnantarkastajiksi valittiin Ilpo Mattsson ja Johanna Huhtala sekä varatoiminnantarkastajiksi Riikka
Leino ja Heli Lillbacka. Päätettiin, että toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
Lisäys toimintasuunnitelmaan, kohtaan jalostustoiminta: Yhteistyön jatkaminen Yliopistollisen Eläinsairaalan
kanssa maksashunttitutkimuksen osalta. Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettynä. Vuoden
2021 talousarvio hyväksyttiin.
10. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2021
Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää jäsenmaksut ennallaan.
Varsinainen jäsen 27 €
Perhejäsen 10 €
Kasvattajan liittäessä koko pentueen pennunostajat, jotka eivät ole vielä SKSK ry:n jäseniä 17 €
11. Esitys SKSK ry:n sääntömuutokseksi
11.1. Jäsenaloite (Heli Lillbacka): Yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että kaikki
yhdistyksen sääntömääräiset yleiskokoukset voidaan järjestää myös etäkokouksina.
Perustelut: Ajat ovat muuttuneet ja kerhon olisi suotavaa muuttua sen mukana, ja tehdä samanlainen
digiloikka kuin olemme tehneet jo yhteiskunnassa muutenkin. Jo jäsenistön (maantieteellisesti) kohtelun
tasapuolistamisen takia olisi hyvä mahdollistaa modernin teknologian käyttö. Ei ole helpompaa tapaa
osallistaa jäseniä laajemmin; aika ja kilometrit ovat kalliita kaikille. Yleiskokousten lisäksi muut vastaavat
jäsenkokoukset ja kasvattajakokoontumiset olisi hyvä tarjota optiona myös etäkokouksena.
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Hallitus puoltaa Heli Lillbackan esitystä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12. Esitys kääpiösnautsereiden PEVISA-säännön muuttamiseksi
12.1 . Jäsenaloite (Satu Lampinen): Kääpiösnautsereiden PEVISA-sääntöä muutetaan niin, että
silmälausunnon voimassaolo muutettaisiin nykyisestä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen.
Perustelut: Maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen kasvattajat ovat eriarvoisessa asemassa
terveystutkimusten teettämisen suhteen. Lisäksi nykyiset urosrajoitukset ovat vaikeuttaneet urosten
jalostukseen saamista. Silmälausunnon voimassaoloaika kaventaa mahdollisuuksia kasvattajilta tehdä
ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa, joita ei voi etukäteen ennustaa. Lisäksi, onko tarpeellista tutkia koiria 12
kuukauden syklillä vai riittäisikö 18 kuukautta?
Jalostustoimikunnan valmistelema ja hallituksen puoltama vastine esitykseen:
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n Jalostustoimikunnan kanta jäsenaloitteeseen on pitää
silmätarkastuslausunnon voimassaolo PEVISA:ssa edelleen 12 kuukauden pituisena.
Rodussamme esiintyvien silmäsairauksien puhkeaminen voi olla hyvinkin nopeaa, ja on tiedossa tapauksia,
joissa alle vuoden vanhan silmätarkastuslausunnon uusinnassa havaitaan puhjennut silmäsairaus.
Silmätarkastuslausunnon voimassaolon pidentämisessä piilee riski, että kertaalleen (tai useammin) silmien
suhteen terveeksi tarkistettua koiraa käytetään jalostukseen, tietämättä nopeasti edenneistä
silmämuutoksista, jotka olisivat jalostuksesta poissulkevia.
Maantieteellisesti suurin osa aktiivikasvattajista on kohtuullisen matkan päässä Suomen Kennelliiton listalla
olevista silmätarkastuslausuntoja antavista eläinlääkäreistä, joten maantieteelliset etäisyydet eivät ole
perusteltu syy lausunnon voimassaoloajan pidentämiseen.
Vuoden 2020 alusta voimaan tullut urosrajoitus ei pentuemääriä tarkasteltaessa ole vaikuttanut
negatiivisesti, vuonna 2020 on rekisteröity huomattavan paljon enemmän pentueita kuin ennen urosten
jälkeläismäärän rajoituksen voimaan tuloa. Näyttää siltä, että uroksia on rajoituksista huolimatta ollut
käytettävissä, eikä tämä puolla tarkastuksen välin pidentämistä.
Päätös: Asiasta äänestettiin sähköisesti Äänestyskoppi-palvelun avulla. Jäsenaloitetta puolsi 14 jäsentä ja
vastusti 63 jäsentä, yksi äänesti tyhjää. Yhteensä annettiin 78 ääntä. Todettiin, että kaikki kokousosallistujat
eivät olleet saaneet äänestyslinkkiä ja siten mahdollisuutta äänestää, minkä vuoksi kokous päätti siirtää
asian seuraavan yleiskokouksen käsiteltäväksi.
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13. Muut asiat
SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako
Myönnettiin kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Gunnel Adlercreutz ja Leena Nousiainen.
Myönnettiin hopeiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Johanna Höök-Nikanne, Mervi Jokinen, Hanna Kari
ja Salla Simpura-Päivö.
Myönnettiin pronssiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Riikka Karinen ja Niina Rovio.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:31.
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Liite 1: Hallituksen jäsenäänestyksen tulokset (jokaisen oli äänestettävä kolmea (3) vaihtoehtoa)
Sanni Oikarinen: 61 ääntä
Katja Pitkänen: 59 ääntä
Henna Yli-Leppälä: 54 ääntä
John Nieminen: 26 ääntä
Mira Kauhanen: 22 ääntä
Sari Nygren: 10 ääntä
Tyhjä1: 7 ääntä
Tyhjä2: 3 ääntä
Tyhjä3: 1 ääni

