SUOMEN KÄÄPIÖKOIRAT RY
VUOSIKOKOUS 2020
AIKA: KESKIVIIKKO 4.3.2020 KLO 18.14 – 18.55
PAIKKA: HOTELLI KORPILAMPI, KORPILAMMENTIE 5, 02970 ESPOO
PÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen avasi kokouksen klo 18.14 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2.

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus.
Todettiin, että läsnä oli 16 henkeä ja heillä oli käytössään 15 henkilöääntä ja 43 yhdistysääntä eli yhteensä 58 ääntä.
Yhdistyksistä edustettuina olivat Bolognese ry, Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry, Suomen Coton de Tuléar ry,
Suomen Löwchen ry, Suomen Ranskanbulldogit ry ja Suomen Venäjäntoyt ry.
Liitteenä kokouksen osallistujalista ja yhdistysten antamat valtakirjat (liite 1).

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Metteri-Gold ja sihteeriksi Anna Ratia. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Flinkman ja Riku Tenhunen. Valinnat olivat yksimielisiä.

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu julkaistiin yhdistyksen www-sivuilla ja toimitettiin jäsenille
sähköpostitse 17.2.2020.

5.

Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen kävi läpi vuoden 2019 toimintakertomuksen.
Päätös: Vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteenä vuoden 2019 toimintakertomus (liite 2).

6.

Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen.
Liitteenä vuoden 2019 tilinpäätös ja tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4).

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2019 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
yksimielisesti.

8.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Susanna Gourine, Anna Ratia ja Toni Saira.
Hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Heidi Kärkkäinen, Anna Ratia ja Toni Saira.
Päätös: Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi valittiin Heidi Kärkkäinen, Anna Ratia ja Toni
Saira. Päätös oli yksimielinen.

9.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö. Toiminnantarkastajien sijaan voidaan vaihtoehtoisesti
valita KHT- tai HTM -pätevyyden omaava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitti, että yhdistykselle valitaan toiminnantarkastajien sijaan KHT- tai HTMpätevyyden 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 2021 pidetään samoina kuin vuoden 2020 jäsenmaksut.
Jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat:
Liittymismaksu 5 euroa
Vuosijäsen 15 euroa
Nuorisojäsen 10 euroa
Perhejäsen 7 euroa
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 3,00 euroa/ varsinainen jäsen (alle 350 jäsentä)
Jäsenyhdistyksen jäsenmaksu 2,50 euroa/ varsinainen jäsen (350 jäsentä tai enemmän)
10.2. Toimintasuunnitelma
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Yhdistyksen
puheenjohtaja Jussi Liimatainen kehotti yhdistyksiä osallistumaan aktiivisesti 4.4.2020 järjestettävään
jäsenyhdistysten jalostustoimikunnille suunnattuun koulutuspäivän.
Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteenä toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 5).
10.3. Talousarvio
Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Liimatainen esitteli talousarvion vuodelle 2020.
Päätös: Talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteenä talousarvio vuodelle 2020 (liite 6).
11. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) hyväksyminen: ”JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön
yleisessä kokouksessa ennen kuin ohjelma voidaan esittää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi.
Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen
kuin rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä.”
PEVISA-ohjelman hyväksyminen: "Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä
rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen
yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole virallista rotua harrastavaa
yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa."
11.1. Suomen Coton de Tuléar ry:n esitys coton de tuléarin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Suomen Coton de Tuléar ry:n esityksestä coton de
tuléarin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.
Päätös: Hyväksyttiin Suomen Coton de Tuléar ry:n esitys coton de tuléarin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille
2020 – 2024. Päätös oli yksimielinen.
Liitteenä esitys coton de tuléarin jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite 7).

11.2. Suomen Ranskanbulldogit ry:n esitys ranskanbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2024
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Suomen Ranskanbullldogit ry:n esityksestä
ranskanbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2024. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.
Päätös: Hyväksyttiin Suomen Ranskanbullldogit ry:n esitys ranskanbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille
2021 – 2024. Päätös oli yksimielinen.
Liitteenä esitys ranskanbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite 8).
11.3. Suomen Ranskanbulldogit ry:n esitys ranskanbulldoggin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021 – 2024
Suomen Ranskanbullldogit ry:n esitys ranskanbulldoggin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021 – 2024:
Selkätutkimuslausunto
- VA
- LTV
- IDD
- SP
Raja-arvoina ainoastaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen asettamat rajat.
Patellaluksaatiolausunto
- Raja-arvo => 1
Tuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Sydämen auskultaatiolausunto
- Tutkimus aikaisintaan 12kk iässä - lausunto voimassa 24kk.
- Koira ei saa osoittaa minkäänlaisia merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta.
Silmätarkastuslausunto
- Tutkimuksen alaikäraja 12kk – lausunto voimassa 24kk.
Seuraavat silmäsairaudet sulkevat koiran pois jalostuksesta:
- Perinnöllinen kaihi
- PRA
- tRD
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi (2) pentuetta ilman PEVISA-ohjelman
mukaisia tutkimustuloksia.
Päätös: Hyväksyttiin Suomen Ranskanbullldogit ry:n esitys ranskanbulldoggin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021 –
2024. Päätös oli yksimielinen.
11.4. Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin PEVISA-ohjelmaksi
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold tarkensi, että Yorkshirenterrieri ry oli toimittanut esityksen
yorkshirenterrierin PEVISA-ohjelmaksi Suomen Kääpiökoirat ry:lle Suomen Kennelliiton PEVISA-lomakkeella.
Suomen Kääpiökoirat ry on kirjoittanut lomakkeessa ehdotetun PEVISA-ohjelman tekstimuotoon.
Esitys yorkshirenterrierin PEVISA-ohjelmaksi:
Polvitutkimus:
Koiralla on oltava astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatiolausunto. Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja
tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisille uroksille anotaan poikkeuslupa PEVISA-ehdoista.
Päätös: Hyväksyttiin Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin PEVISA-ohjelmaksi. Päätös oli yksimielinen.

11.5. Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi vuosille 2017 – 2021
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Yorkshirenterrieri ry:n esityksestä
yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi vuosille 2017 – 2021. Ohjelmaan ei ollut
huomautettavaa.
Liitteenä esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi (liite 9).
Päätös: Hyväksyttiin Yorkshirenterrieri ry:n esitys yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelman päivitykseksi
vuosille 2017 – 2021. Päätös oli yksimielinen.
11.6. Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021 – 2025
Suomen Venäjäntoyt ry:n puheenjohtaja Jonna Tukiainen käytti puheenvuoron. Ensin hän perusteli, miksi Suomen
Venäjäntoyt ry:n hallitus esitti venäjäntoylle PEVISA-ohjelmaa. Sitten hän kertoi, että Suomen Venäjäntoyt ry:n
vuosikokous oli hylännyt esityksen PEVISA-ohjelmaksi äänin 9 – 5. Hän esitti, että Suomen Kääpiökoirat ry seuraisi
Suomen Venäjäntoyt ry:n päätöstä ja hylkäisi esityksen venäjäntoyn PEVISA-ohjelmaksi.
Esitys venäjäntoyn PEVISA-ohjelmaksi oli seuraava:
Patellaluksaatiolausunto:
- Vanhemmilla tulee olla voimassa oleva patellaluksaatiolausunto ennen astutusta.
- Tutkimus aikaisintaan 12 kk iässä.
- Alle kolmen vuoden iässä tehty tutkimus on voimassa 24 kk.
- Yli kolmen vuoden iässä tehtyä tutkimusta ei tarvitse uusia.
Silmätutkimuslausunto:
- Vanhemmilla tulee olla voimassa oleva silmätutkimustulos ennen astutusta.
- Tutkimus aikaisintaan 12 kk iässä.
- Tutkimus on voimassa 24 kk.
- Seuraavat sairaudet sulkevat koiran jalostuksesta: perinnöllinen kaihi, PRA, tRD, PHTVL/PHPV asteet 2–6.
Monimuotoisuutta ylläpitävä ehto:
- Rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärä 21 pentua/uros, joista korkeintaan 10 pentua alle 4 vuoden iässä
tapahtuneesta astutuksesta. (Lukumäärään lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet.)
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
PEVISA-esitys on hylätty Suomen Venäjäntoyt ry:n vuosikokouksessa 16.2.2020.
Kokouksessa valittu uusi Suomen Venäjäntoyt ry:n hallitus esittää esitystä hylättäväksi.
Päätös: Hylättiin Suomen Venäjäntoyt ry:n esitys venäjäntoyn PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Päätös oli
yksimielinen.
11.7. Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille
2020 – 2024
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esityksestä
bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.
Päätös: Hyväksyttiin Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry:n esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi
vuosille 2020 – 2024. Päätös oli yksimielinen.
Liitteenä esitys bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite 10).
11.8. Lhasa Apsot ry:n esitys lhasa apson jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Lhasa Apsot ry:n esityksestä lhasa apson
jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.
Päätös: Hyväksyttiin Lhasa Apsot ry:n esitys lhasa apson jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2020 – 2024. Päätös
oli yksimielinen.

Liitteenä esitys lhasa apson jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite 11).

11.9. Bolognese ry:n esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025
Kokouksen puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold avasi keskustelun Bolognese ry:n esityksestä bolognesen jalostuksen
tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Ohjelmaan ei ollut huomautettavaa.
Päätös: Hyväksyttiin Bolognese ry:n esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021 – 2025. Päätös
oli yksimielinen.
Liitteenä esitys bolognesen jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite 12).

12. Muut asiat
–
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kaisa Metteri-Gold kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.55.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2020

Jussi Liimatainen, puheenjohtaja
(kohdat 1 – 3)

Kaisa Metteri-Gold, puheenjohtaja
(kohdat 4 – 13)

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tarja Flinkman, pöytäkirjantarkastaja

Riku Tenhunen, pöytäkirjantarkastaja

Anna Ratia, sihteeri

