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SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY 
VUOSIKOKOUS 2018 
 
AIKA: KESKIVIIKKO 21.2.2018 KLO 18.21 – 19.30 
PAIKKA: KOKOUSHOTELLI MAJVIK, MAJVIKINTIE 1, 02430 MASALA 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.21 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 

 

 
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

 
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus. 

 

Todettiin, että läsnä oli 28 henkeä ja heillä oli käytössään yhteensä 102 ääntä. 

 

Yhdistyksistä edustettuina olivat Bolognese ry, Japanese Chin Finland ry, Kingcharlesinspanieli ry, Pienpystykorvat ry, 
Suomen Affenpinserit ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Coton de Tuléar ry, Suomen Ranskanbulldogit ry, 

Suomen Schipperkekerho ry, Suomen Venäjäntoyt ry ja Venäjänbolonkat ry. 

 

Liitteenä kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat (liite 1). 

 
 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hilpinen ja sihteeriksi Anna Ratia. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Flinkman ja Mikko Lindroos. 

 
 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu julkaistiin yhdistyksen www-sivuilla ja toimitettiin jäsenille 

sähköpostitse 6.2.2018. 

 
 

5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hilpinen kävi läpi vuoden 2017 toimintakertomuksen. 

 

Päätös: Vuoden 2017 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Liitteenä vuoden 2017 toimintakertomus (liite 2). 

 
 

6. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen. Hän 

kertoi, että vuosi 2017 oli taloudellisesti erinomainen. Kaivopuiston erikoisnäyttely teki hyvän tuloksen ja yhdistyksen 

osakkeet tuottivat hyvin. Jäsenmaksuissa painopiste on vuosi vuodelta enemmän jäsenyhdistysten maksamissa 

jäsenmaksuissa, koska suurin osa rotujen harrastajista kuuluu oman rotunsa yhdistykseen ja SKKY:n suorien 

henkilöjäsenten määrä on melko vähäinen. Yhteenvetona Jussi Liimatainen totesi, että taloudellisesti vuosi oli kaiken 

kaikkiaan poikkeuksellinen. 

 

Liitteenä vuoden 2017 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4). 
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7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

yksimielisesti. 

 
 

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jarmo Hilpinen, Elizabeth Schauman ja Tiina Taulos. 

 

Hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Jarmo Hilpinen, Susanna Nikkilä, Elizabeth Schauman ja Tiina Taulos. 

 

Suoritettiin lippuäänestys. Kaksi äänestyslippua hylättiin virheellisten merkintöjen vuoksi. Yhdestä äänestyslipusta äänet 

hylättiin yhden henkilön osalta, koska henkilön nimeä ei oltu kirjoitettu yksiselitteisesti. 

 

Äänestyksen tulos oli seuraava: Elizabeth Schauman 84 ääntä, Tiina Taulos 77 ääntä, Susanna Nikkilä 48 ääntä ja Jarmo 

Hilpinen 45 ääntä. 

 

Päätös: Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi valittiin Elizabeth Schauman, Tiina Taulos ja 

Susanna Nikkilä. 

 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti 
valita KHT- tai HTM-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
 

Kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hilpinen esitti, että yhdistykselle valitaan toiminnantarkastajan sijaan KHT- tai HTM-

pätevyyden omaava tilintarkastaja ja hänelle varahenkilöksi varatilintarkastaja. Valittavaksi esitettiin edellisen vuoden 

jatkoksi KHT KTM Timo Virkilää. Varatilintarkastajaksi esitettiin KHT Jukka Peltolaa. 
 
Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT- tai HTM-pätevyyden omaava tilintarkastaja ja 

varatilintarkastaja. Tehtävään valittiin KHT KTM Timo Virkilä ja hänen varahenkilökseen KHT Jukka Peltola. Päätös oli 

yksimielinen. 

 
 

10. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

10.1. Jäsenmaksu 
 
Todettiin, että hallitus esittää, että jäsenmaksut vuodelle 2019 pidetään samoina kuin vuoden 2018 jäsenmaksut. 

 

Vuoden 2018 jäsenmaksut: 

Liittymismaksu 5 € 

Vuosijäsen 15 € 

Nuorisojäsen 10 € 

Perhejäsen 7 € 

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 € / varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä) 

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 € / varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän) 

 

Päätös: Jäsenmaksut vuodelle 2019 pidetään samoina kuin vuoden 2018 jäsenmaksut. Päätös oli yksimielinen. 

 
10.2. Toimintasuunnitelma 

 
Kokouksen puheenjohtaja Jarmo Hilpinen kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2018. 

 

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 5). 
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10.3. Talousarvio 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli talousarvion vuodelle 2018. Hän kertoi, että taloudellisesti 

tulossa on tavanomainen vuosi. Talousarvio on laadittu varovaisesti, koska esimerkiksi Kaivopuiston 

erikoisnäyttelyn ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, eikä osakkeiden tuottoa pysty täsmällisesti arvioimaan etukäteen. 

 

Päätös: Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Liitteenä talousarvio vuodelle 2018 (liite 6). 

 
 

11. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 
 
Käsittelyssä olleet jalostuksen tavoiteohjelmat ovat olleet luettavissa kokonaisuudessaan verkossa osoitteessa 

www.toydogs.fi muun vuosikokousmateriaalin yhteydessä. 
 
11.1. Japanese chin / Jalostuksen tavoiteohjelma 2018 – 2022 

 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen avasi keskustelun Japanese Chin Finland ry:n ehdottamasta japanese chinin 

jalostuksentavoiteohjelmasta. Keskustelua herätti korvien kokoon liittynyt kohta. Jalostuksentavoiteohjelmassa 

japanese chinin korvia kuvaillaan isoiksi. Rotua edustaneet kokousosanottajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että 

korvien tulisi olla pikemminkin pienet. 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen selvensi asiaa kertomalla, että FCI:n hyväksymässä japanese chinin 

rotumääritelmässä korvat on kuvattu isoiksi, kun taas The Kennel Clubin rotumääritelmässä niitä kuvataan pieniksi. 

Suomessa noudatetaan FCI:n hyväksymiä rotumääritelmiä, joten JTO on yhdenmukainen tämän kanssa. Todettiin 

kuitenkin, että jalostustavoiteohjelman laajassa materiaalissa korvien koko on varsin pieni yksityiskohta. 

 

Päätös: Japanese chinin jalostuksentavoiteohjelma 2018 – 2022 hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Lisäksi päätettiin kokouksen kohdassa 12, ”Muut asiat”, että Japanese Chin Finland ry valtuutetaan tekemään 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat 

muutokset. 

 

Liitteenä japanese chinin jalostuksentavoiteohjelma (liite 7). 

 

11.2. Prahanrottakoira / Jalostuksen tavoiteohjelma 
 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen avasi keskustelun Suomen Prahanrottakoirat ry:n ehdottamasta prahanrottakoiran 

jalostuksentavoiteohjelmasta. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa. 
 
Päätös: Prahanrottakoiran jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Lisäksi päätettiin kokouksen kohdassa 12, ”Muut asiat”, että Suomen Prahanrottakoirat ry valtuutetaan tekemään 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat 

muutokset. 

 

Liitteenä prahanrottakoiran jalostuksentavoiteohjelma (liite 8). 

 

11.3. Schipperke / Jalostuksen tavoiteohjelma 2018 – 2022 
 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen avasi keskustelun Suomen Schipperkekerho ry:n ehdottamasta schipperken 

jalostuksentavoiteohjelmasta. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa. 
 
Päätös: Schipperken jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Lisäksi päätettiin kokouksen kohdassa 12, ”Muut asiat”, että Suomen Schipperkekerho ry valtuutetaan tekemään 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat 

muutokset. 
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Liitteenä schipperken jalostuksentavoiteohjelma (liite 9). 

 

11.4. Ranskanbulldoggi / Jalostuksen tavoiteohjelma 
 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen avasi keskustelun Suomen Ranskanbulldogit ry:n ehdottamasta ranskanbulldoggin 

jalostuksentavoiteohjelmasta. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa. 
 
Päätös: Ranskanbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Lisäksi päätettiin kokouksen kohdassa 12, ”Muut asiat”, että Suomen Ranskanbulldogit ry valtuutetaan tekemään 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti vaatimat 

muutokset. 

 

Liitteenä ranskanbulldoggin jalostuksentavoiteohjelma (liite 10). 

 

11.5. Bostoninterrieri / Jalostuksen tavoiteohjelma 2019 – 2023 
 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen avasi keskustelun Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n ehdottamasta 

bostoninterrierin jalostuksentavoiteohjelmasta. Todettiin, että kokouksen kohdassa 11.6 käsitellään myös Suomen 

Bostonit – Finnish Bostons ry:n ehdottamat bostoninterrierin PEVISA-muutokset. Todettiin, että 

jalostuksentavoiteohjelma voidaan hyväksyä sillä ehdolla, että se tarvittaessa muokataan kohdan 11.6 päätöksen 

mukaiseksi. 
 
Päätös: Bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin sillä ehdolla, että jalostuksentavoiteohjelman 

PEVISA-ohjelmaa käsittelevät kohdat tarvittaessa muokataan kohdan 11.6 päätöksen mukaisiksi. 

 

Lisäksi päätettiin kokouksen kohdassa 12, ”Muut asiat”, että Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry valtuutetaan 

tekemään Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jalostuksentavoiteohjelmaan mahdollisesti 

vaatimat muutokset. 

 

Liitteenä bostoninterrierin jalostuksentavoiteohjelma (liite 11). 

 

11.6. Bostoninterrieri / PEVISA-esitys 

 

Bostoninterrierin PEVISA-ohjelmaa esitettiin muutettavaksi seuraavasti: 

 

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys PEVISA-muutoksesta kesken kauden (voimassa 1.6.2018 – 

31.12.2018): 

 

Polvitutkimus: 

Tutkimuspakko: Patellaluksaatio. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle 

koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettua lausuntoa 

ei tarvitse uusia. Raja-arvo 1, polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

Polvituloksen 3-4 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä koiran jälkeläisiä rekisteröidä. 

 

Silmätutkimus: 

Tutkimuspakko: Koira tutkitaan perinnöllisten silmäsairauksien osalta, tutkimushetkellä koiran on oltava iältään 

vähintään 12kk. Silmätarkastuslausunto on voimassa yhden vuoden lausuntopäivästä. 

- Perinnöllinen kaihi. Perinnöllinen kaihi sulkee koiran pois jalostuksesta 

- Trichiasis, distichiasis. Tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran 

kanssa. 

- PHTVL/PHPV. Raja-arvo aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira pitää parittaa ko. sairauden osalta terveen yksilön 

kanssa. Asteen 2–6 tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä. 
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Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019 – 2023: 

 

Polvitutkimus: 

Tutkimuspakko: patellaluksaatio. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle 

koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle annettua lausuntoa ei 

tarvitse uusia. Raja-arvo 1, polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

Polvituloksen 3-4 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen, eikä koiran jälkeläisiä rekisteröidä. 

 

Silmätutkimus: 

Tutkimuspakko: Koira tutkitaan perinnöllisten silmäsairauksien osalta, tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 

12 kk:n ikäinen. 

 

- Perinnöllinen kaihi sulkee koiran pois jalostuksesta (ei kuitenkaan diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi) 

- Trichiasis, Distichiasis ja puutteellinen kyynelkanavan aukko. Tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 

kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. 

- PHTVL/PHPV. Tutkimuspakko. Jos yksilöllä on todettu PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa kyseisen 

sairauden osalta terveen koiran kanssa. Asteen 2–6 saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen eikä sen 

jälkeläisiä rekisteröidä. 

- Nuoruusiän kaihi (early onset hereditary cataract, EHC). Yhdistelmän toisen vanhemman tulee olla testattu 

tuloksella puhdas. Kantajan saa parittaa vain testatun ja puhtaaksi todetun kanssa. Kantaja/kantaja ja 

sairas/kantaja tuloksilla jälkeläisiä ei rekisteröidä. 

 

Jälkeläismäärä uroksilla: Uroksella voi olla maksimissaan 20 jälkeläistä alle neljävuotiaana. Viimeinen pentue 

rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: poikkeuslupa pentueille, jotka 

ylittävät rajan, tulee anoa rotua harrastavalta yhdistykseltä ennen astutusta. 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kommentoi esitystä: 

- Ehdotuksen käsittelyprosessi ei ole ollut Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukainen.  Ehdotus on muuttunut 

merkittävästi laajemmaksi ja tiukemmaksi siitä, mitä on Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n 

vuosikokouksessa käsitelty. Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:ltä ei myöskään ole saatu vuosikokouksen 

esityslistaa, mistä ilmenisi alkuperäinen päätösesitys. Päätöstä Pevisa-ehdotukseksi ei ole myöskään kirjattu 

vuosikokouksen pöytäkirjaan. 

- Ehdotus sisältää JTT:n jäsenten kommenttien perusteella koirarekisteriohjeen vastaisia asioita, eikä ole 

esitetyssä muodossaan toteuttamiskelpoinen. 

 

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitti, että bostoninterrierin tällä hetkellä voimassa oleva PEVISA-

ohjelma jatkuu vuoden 2019 alusta samanlaisena kuin se on nyt, ja että Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry 

aloittaa PEVISA-muutosten valmistelun uudestaan. Esitystä kannatettiin eikä muita esityksiä ollut. 

 
Päätös: Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esittämiä PEVISA-muutoksia ei hyväksytty. Bostoninterrierin tällä 

hetkellä voimassa oleva PEVISA-ohjelmaa jatkuu vuoden 2019 alusta samanlaisena kuin se on nyt ja Suomen 

Bostonit – Finnish Bostons ry aloittaa PEVISA-muutosten valmistelun uudestaan. 

 

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n puheenjohtaja Tarja Hyvärinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.  

 

12. Muut asiat 
 

Keskusteltiin jalostustavoiteohjelmien hyväksymisprosessia. Todettiin, että yhdistykset toimittavat 

jalostuksentavoiteohjelmat itse Suomen Kennelliitolle. Keskusteltiin Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan 

jalostuksentavoiteohjelmiin mahdollisesti vaatimien muutosten toteuttamisesta. 

 

Päätös: Japanese Chin Finland ry, Suomen Prahanrottakoirat ry, Suomen Schipperkekerho ry, Suomen Ranskanbulldogit 

ry ja Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry valtuutetaan tekemään jalostuksentavoiteohjelmiin Suomen Kennelliiton 

jalostustieteellisen toimikunnan mahdollisesti vaatimat muutokset. 
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13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Jarmo Hilpinen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2018 

 

Jussi Liimatainen, puheenjohtaja  Jarmo Hilpinen, puheenjohtaja  Anna Ratia, sihteeri 

(kohdat 1 – 3)   (kohdat 4 – 13) 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

Tarja Flinkman, pöytäkirjantarkastaja Mikko Lindroos, pöytäkirjantarkastaja 
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