SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018
Pidettiin Lahdessa, osoitteessa Simolankatu 2 (Salpausselän kennelpiirin halli) 23.4.2018
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koski avasi kokouksen klo 19.06. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin
Tarja Koski. Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Mari Jänisniemi-Honkala. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
esitettiin ja valittiin Pirjo Harmoinen ja Marjo Puranen. Esitettiin ja päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat
samalla tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus, edustettuina 14 yhdistystä, joilla ääniä yhteensä 83 ja 11 suoraa jäsentä.
Kokouskutsu on postitettu jäsenistölle 5.4.2018. Hyväksyttiin esitetyt valtakirjat. Kokouksella on käytettävissä yhteensä
94 ääntä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Esitettiin ja hyväksyttiin tilinpäätös sekä vuosikertomus. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto.
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Esitettiin ja hyväskyttiin rodun yhdistyksen Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
slovakiancuvacien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023.
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Koiran on
lonkkakuvaushetkellä ja kyynärkuvaushetkellä oltava vähintään 18 kk:n ikäinen. Rekisteröinnin raja-arvo on
lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai Blonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.”
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
amerikanakitojen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto
pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä
koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. ” Lisäksi esitettiin ja hyväksyttiin yhdistyksen päätöksen mukaisesti muuna
rotukohtaisena erityisehtona: ”FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden
rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen
Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti amerikanakitojen jalostuksentavoiteohjelma vuosille
2019-2023.
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti polski
owczarek nizinnyjen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Siitoksen käytettävien koirien on oltava
lonkkakuvattuja. Siitokseen hyväksytään koira, jonka lonkkien tutkimustulos on A-C.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun
yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti polski owczarek nizinnyjen
jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023.
Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Dogo Argentino Club Finland ry:n esityksen mukaisesti dogo argentinojen
PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on
D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua.
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.” Todettiin että rotujärjestön
päätösesitys on 15.4 pidettävän Dogo Argentino Club Finland ry:n kokouksen esityslistalla olevan päätösesityksen
mukainen. Kokouksen päätöstä ei aikataulullisesti ollut mahdollista sisällyttää rotujärjestön kokouskutsun
esityslistalle, päätös PEVISA:sta ei ole PEVISA-säännön mukainen. Todettiin että Dogo Argentino Club Finland ry:n
päätös on ollut esitetyn mukainen. Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Dogo Argentino Club Finland ry:n
esityksen mukaisesti dogo argentinojen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023. Todettiin että rotujärjestön
päätösesitys on 15.4 pidettävän Dogo Argentino Club Finland ry:n kokouksen esityslistalla olevan päätösesityksen
mukainen. Kokouksen päätöstä ei aikataulullisesti ollut mahdollista sisällyttää rotujärjestön kokouskutsun
esityslistalle. Todettiin että Dogo Argentino Club Finland ry:n päätös on ollut esitetyn mukainen.

Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Serrat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti serra de
airesinpaimenkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023. ”Jalostukseen käytettävistä koirista tulee
astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto. Molempien vanhempien tulee olla astutushetkellä 24 kuukautta
täyttäneitä.” Lisäksi esitettiin ja hyväksyttiin pysyvänä poikkeuslupana hyväksyttäväksi: ”Lonkkakuvauslausuntoa ei
vaadita ulkomaan rekisterissä olevalta koiralta.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Serrat ry:n
esityksen ja päätöksen mukaisesti serra de airesinpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023.
Suomen Broholmeryhdistys ry:n esitys rodun yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti:
”Lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, tutkimusalaikäraja 18kk. Spondyloosilausunto, tutkimusalaikäraja 24kk. Sydämen auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta (SAS), tutkimusalaikäraja 12kk ja mikäli sydämestä kuuluu
sivuääni, edellytetään laajan sydämen ultraäänitutkimuksen teettämistä. Luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai
virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärärajoitus 25 urokselle ja nartulle. Tutkimukset tulee
olla tehty ja lausuttu ennen astutusta. Lisäksi esitetään virallisen ulkomuodon jalostustarkastuksen teettämistä.”
Esitettiin ja hyväksyttiin rotujärjestön päätösesityksen mukaisesti poistettavaksi vaatimuksen ulkomuodon
jalostustarkastuksen teettämisestä ja tarkennuksena ”suoritetun” luonnetestiin, MH-luonnekuvaukseen ja
käyttäytymisen jalostustarkastukseen, eli broholminkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023: ”Lonkka- ja
kyynärkuvauslausunto, tutkimusalaikäraja 18kk. Spondyloosilausunto, tutkimusalaikäraja 24kk. - Sydämen
auskultaatiotutkimus aortan ahtauman varalta (SAS), tutkimusalaikäraja 12kk ja mikäli sydämestä kuuluu sivuääni,
edellytetään laajan sydämen ultraäänitutkimuksen teettämistä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai
virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus. Maksimijälkeläismäärärajoitus 25 urokselle ja nartulle. Tutkimukset tulee
olla tehty ja lausuttu ennen astutusta.” Esitettiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Broholmeryhdistys ry:n
esityksen ja päätöksen mukaisesti broholminkoirien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2019-2023, tarvittaessa
mahdollisen muuttuvan PEVISA-päätöksen mukaiseksi.
Esitettiin ja hyväksyttiin Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti kuormanvetokokeiden
uudet säännöt ja niihin liittyvät muut ohjeistukset
Esitettiin ja hyväksyttiin Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti valionarvosäännöiksi:
”Saadakseen kuormanvetovalion arvon koiran on saatava kaksi ”kiitettävää” (KVK1) arvosanaa alaskanmalamuuttien
kuormanvetokokeesta kahdelta eri koekaudelta tai koiran on saatava yksi ”kiitettävä” (KVK1) ja kaksi ”hyvä” (KVK”)
arvosanaa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi, yhdistyksen esityksen mukaisesti,
että rodun yhdistyksellä on oikeus muuttaa sananmuotoa, kennelliiton sitä vaatiessa kuitenkin niin että
rotukohtaiset valionarvovaatimusten ja koepalkintoarvosanojen sisältö pysyy muuttumattomana.”
Kaikki PEVISA-asiat, jalostuksentavoiteohjelmat, Alaskanmalamuuttien kuormanvetokoesääntömuutos sekä
valionarvosääntömuutos tarkastettiin kokouksessa heti.
Muissa asioissa keskusteltiin mahdollisista varojen turvallisesta sijoittamisesta, Rhodesiankoirien rotumääritelmän
muutos ridgen poistamiseksi ja Palveluskoiraliiton jäsenyydestä ja jäsenmaksusta.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

