SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2017
Pidettiin lahdessa, Salpausselän kennelpiirin hallilla 24.4.2017
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Koski avasi kokouksen klo 19.00. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja
valittiin Tarja Koski. Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Mari Jänisniemi-Honkala. Kokouksen pöytäkirjan

tarkastajiksi esitettiin ja valittiin Marjo Puranen ja Ritva Piskunen. Esitettiin ja päätettiin että
pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Edustettuina 15 yhdistystä, joilla ääniä yhteensä 110 ja 11 suoraa jäsentä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin
yhdelle henkilölle. Kokouskutsu oli postitettu jäsenistölle 7.4.2017. Hyväksyttiin esitetyt valtakirjat.

Kokouksella oli käytettävissä yhteensä 121 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.
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Pyreneläiset ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi pyreneittenkoirien PEVISA-ohjelman jatkuminen vuosille 2018-2022. ”Pentujen vanhemmista
tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla
täyttänyt 18 kk.”
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Serrat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
serra de airesin paimenkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2018-2022. ”Jalostukseen käytettävistä koirista tulee
astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto”
Päätösesityksenä rotujärjestö esitti hyväksyttäväksi valkoistenpaimenkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 20182022 korjauksella luustokuvauksen alaikärajaksi 18 kk . ”Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja.
Kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran
kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksin keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään
100. Molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattuja tuloksella 0 tai 1. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee
olla selkälausunto LTV:n osalta. Luustokuvauksien alaikäraja on 18 kk. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä
saa olla korkeintaan 45 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Koiran tulee olla astutushetkellä luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin
mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA-vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen sijasta voidaan
hyväksyä myös koulutustunnus 1 luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A),
samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi. Ulkomaalaisen uroksen kohdalla voidaan rekisteröidä 2
pentuetta ilman uroksen tutkimus-/testaustuloksia, seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan PEVISAtutkimukset.” Todettiin että yhdistyksen ja rotujärjestön päätösesityksen sisällöstä on jäänyt kirjausvirheenä
puuttumaan rodun yhdistyksen alkuperäisessä päätöksessä ollut osuus silmätarkastuksista PEVISA-vaatimuksena.
”Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto saa
olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha”. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä valkoistenpaimenkoirien PEVISAohjelma jatkuminen korjatun rotujärjestön päätösesityksen mukaisesti ja siihen lisättynä esityksestä puuttumaan
jäänyt silmätarkastus ”Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha”
Esitetiin rodun yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi polski
owczarek nizinnyjen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2018-2022. ”Siitoksen käytettävien koirien on oltava
lonkkakuvattuja. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.” Päätettiin yksimielisesti hyväksyä polski owczarek
nizinnyjen PEVISA-ohjelma jatkuminen esitetyssä muodossa.
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Pon-kerho ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi polski owczarek nizinnyjen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2018-2022.
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi rhodesiankoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2018-2022. ”Pentujen vanhemmista tulee
astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18
kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle

koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen
saanutta parituskumppania. Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita
kyynärkuvauslausuntoa. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla LTV- ja spondyloosilausunto. LTVkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. Ulkomaalaisilta (pysyvästi
ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV- ja spondyloosilausuntoa.”
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi rhodesiankoirien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2018-2022.
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi amerikanakitojen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2018-2022. ”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. Lonkkaja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Muu rotukohtainen erityisehto: FCI:n ulkopuolisesta
maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin
lausunnon perusteella.”
Esitetiin ja hyväksyttiin rodun yhdistyksen Suomen Amerikanakita ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi amerikanakitojen jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2018-2022.
Päätösesityksenä rotujärjestö esitti hyväksyttäväksi alaskanmalamuuttien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2018-2022:
”Pentueen rekisteröinnin ehtona on: pentueen molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja, raja-arvo C ja
C-lonkkaiselle koiralle voi käyttää vain A-lonkkaista parituskumppania. Pentueen molemmat vanhemmat tulee
olla kyynärpääkuvattuja. Luustokuvien minimikuvausikä 18 kk. Pentueen molemmat vanhemmat tulee olla
virallisesti silmätarkastettuja eikä kumpikaan saa sairastaa perinnöllistä harmaakaihia (HC, hederitary cataract).
Perinnöllistä harmaakaihia sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Pentueen vanhempien
silmätarkastuslausunnot tulee olla voimassa astutushetkellä: lausunto on voimassa tarkastuspäivästä alkaen 24
kk.” Päätettiin yksimielisesti hyväksyä alaskanmalamuuttien PEVISA-ohjelma jatkuminen päätösesityksen
mukaisesti.
Esitetiin ja hyväksyttiin hyväksyttäväksi alaskanmalamuuttien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2018-2022
PEVISA-ohjelman osalta tehdyin muutoksin ja muilta osin Alaskanmalamuuttiyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen
mukaisesti.
Rodun yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomen Amerikanakita ry:n esitti että amerikanakitan
valionarvon lisäehto poistetaan. Lisäehto on ”FI MVA: Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus.
Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä luonnekuvausta ei hyväksytä” Valionarvosääntö on hyväksytty
valtuustossa 26.3.2013. Todettiin että rodun valionarvosääntö on ollut voimassa vasta alle 5 vuotta. Kennelliiton
valtuuston päätös 22.11.2009: Sääntö on voimassa valtuuston hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta,
ennen kuin sitä voi esittää muutettavaksi. Kennelliitto voi erityisen painavista syistä esittää muutoksia
aikaisemmin.” Esitetiin ja hyväksyttiin että Suomen Amerikanakita ry:n esitystä valionarvonsäännön muutokseksi
ei hyväksytä koska sääntö on alle 5 vuotta vanha ja tätä aiemmin voi muutosesityksen, silloinkin vain erittäin
painavista syistä tehdä vain Kennelliitto.
Muissa asioissa annettiin tiedoksi: erikoisnäyttely 18.2.2018 on rotujärjestön 95-vuotis juhlanäyttely, vakuutuksen
perusarvot tulee ilmoittaa viimeistään 1.5 mennessä, kokouskutsut lähetetään jatkossa yhdistyksille sähköisesti ja
sähköisesti myös sähköpostinsa ilmoittaneille muille varsinaisille jäsenille
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

