Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
Sääntömääräinen syyskokous
Pöytäkirja
Aika:
Paikka:
Läsnä:

27.11.2021 kl 13:02 – 16:43
ABC Lohja, osoite Hossanmäentie 1, 08350 Lohja sekä sähköisesti Teams-yhteyedellä
37 yhdistyksen jäsentä, joista 12 valtakirjalla (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Emma Tuominen avasi kokouksen klo 13:02.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emma Tuominen.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Nina Toivonen.
4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Uski ja Tiina Hotanen.
5. Kahden ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Anni Lemmetty ja Susan Suojanen.
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista (liite 2) seuraavin muutoksin: Päätettiin vaihtaa esityslistan kohtien 16 ja 17
käsittelyjärjestystä: Kohdan 15 jälkeen käsitellään kohta 17 ja sen jälkeen kohta 16, jonka jälkeen
jatketaan esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3) seuraavin muutoksin:
Kohta 3 Jalostus ja kasvatus, lisäys: Tavoitteena on jalostustoimikunnan nimittäminen.
Kohta 7 / Agilitytoimikunta, muutos: ”Toimikunta tekee yhteistyötä FMBB-agilityjoukkueen
varainhankinnan osalta.” muutettiin muotoon ”Toimikunta koordinoi FMBB-agilityjoukkueen
varainhankintaa.”
Kohta 7 / Toko-toimikunta, lisäys: Tavoitteena on nimittää toko-toimikunta.
Kohta 7, kaikkien lajien toimikunnat, lisäys: Toimikuntien puheenjohtajien tulee huolehtia siitä, että
lajin asioista tiedotetaan johtokuntaa.
Evästyksiä johtokunnalle:
- pentulista suhteen kokous esitti toivomuksen ns. A- ja B-pentulistojen palauttamisesta
- kotisivu-uudistuksen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota sivurakenteen selkeyttämiseen sekä
pentulistan käytön helpottamiseen.
- mikäli kaikkia terveystilastoja ei jatkossa julkaista aikaisempaan tapaan jäsenlehdessä vaan
ainoastaan yhdistyksen kotisivuilla, tulisi lehdessä mainita, mistä tilastot löytyvät.
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9. Vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Päätettiin säilyttää jäsenmaksut ennallaan: varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 10 €, liittymismaksu
8 €.
10. Vuoden 2022 tulo- ja menoarvion hyväksyminen
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio (liite 4) seuraavin muutoksin:
Kohta ”Vetohiihto RM” muutetaan muotoon ”Valjakkohiihto RM”
11. Johtokunnan varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
Päätettiin varsinaisten jäsenten lukumääräksi 6.
12. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
Johtokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Tiina Hotasta ja Päivi Lotilaa.
Päivi Lotila tarjoutui puheenjohtajaksi ehdollisesti kokouksen tulevien päätösten suhteen, jonka
jälkeen Tiina Hotanen tarjoutui puheenjohtajaksi ilman ehtoja.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Tiina Hotanen
12
Päivi Lotila
25
Tyhjä
1
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Lotila.
13. Johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden
tilalle
Erovuorossa olivat Anni Lemmetty ja Ulla Kellokumpu, Ari Majalainen oli eronnut aiemmin, Susan
Suojanen ja Noora Lehtimäki ilmoittivat eroavansa.
Todettiin, että valitaan kolme varsinaista jäsentä kahden vuoden kaudelle ja kaksi varsinaista
jäsentä yhden vuoden kaudelle.
Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi Sini Luukkonen (2022-2023), Bettina Hällfors (20222023), Virpi Eronen (2022-2023), Ulla Kellokumpu (2022) sekä Tarja Lindevall (2022)
14. Kahden johtokunnan varajäsenen valinta
Valittiin yksimielisesti varajäseniksi Marja Saarinen ja Asta Suvanto.
15. Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Kalle Kivimaa ja Jenni Uski sekä
varatoiminnantarkastajiksi Erja Juvakka ja Nina Toivonen.
16. Belgianpaimenkoirien perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmasta päättäminen
(voimassa 1.1.2022- 31.12.2026)
Johtokunnan esitys:
- lonkat: Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti
lonkkakuvattuja. Lonkkaniveldysplasian osalta noudatetaan raja-arvoa B. Lausunnon tulee olla
voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle lonkkakuvaukselle on 12 kk. Ulkomaiselta urokselta
rekisteröidään yksi pentue ilman virallista lonkkakuvaustulosta. Seuraavan pentueen
rekisteröimiseksi lonkkakuvaustulos vaaditaan.
- kyynärnivelet: Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat ovat virallisesti
kyynärkuvattuja. Lausunnon tulee olla voimassa astutushetkellä. Minimi-ikä viralliselle
kyynärkuvaukselle on 12 kk.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (2 pentuetta)
- silmät: Pentueen rekisteröinnin ehto on, että sen molemmat vanhemmat on virallisesti
silmätarkastettu. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä
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harmaakaihia, PRA:ta, geograafista RD:tä, totaali RD:tä, plasmoomaa tai pannus keratitista
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Jos koiralla on todettu muu katarakta, se on paritettava kataraktan suhteen terveen koiran kanssa
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita silmätutkimustulosta. (2 pentuetta)
Jenni Uski ehdotti, että silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Käydyn
keskustelun jälkeen johtokunta teki esitykseensä muutoksen silmätarkastuslausunnon osalta:
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätettiin evästää johtokuntaa valmistelemaan kyynärnivelten osalta tiukempaa vaatimusta,
esimerkiksi siten, että kyynärnivelten yhteissumma olisi 2 sekä selkäkuvauspakon lisäämistä
PEVISAan (LTV ja VA).
17. Jenni Uskin esitys: Jalostuksen tavoiteohjelma ja siinä olevat virheet tulee avata ja käsitellä
vastuullisten toimesta jäsenistölle syyskokouksessa. Karkeimmat virheet ovat selitettävissä
ainoastaan huolimattomuudella ja johtokunta on tästä vastuussa. Nyt läpi menneen jalostuksen
tavoiteohjelman virheitten suuruus ja laajuus on vaaraksi rodun hyvinvoinnille seuraavan
viisivuotiskauden ajan, eikä puutu lainkaan havaittuihin ongelmiin edellisen jalostuksen
tavoiteohjelman johtamista tutkimuslaajennuksista.
Kokouksen päätöksen mukaisesti tämä kohta käsiteltiin kohdan 15 jälkeen.
Jenni Uski kertoi havainneensa jalostuksen tavoiteohjelmista virheitä ja puutteita,
esimerkinomaisesti käytiin muutamia kohtia malinois’n ja tervuerenien jalostuksen
tavoiteohjelmista läpi. Jenni Uski totesi, että koska PEVISA pohjautuu aina jalostuksen
tavoiteohjelmiin, tulee jalostuksen tavoiteohjelmien tietojen olla paikkaansa pitäviä, jotta PEVISAn
avulla voidaan puuttua rodulle olennaisiin ongelmiin.
Käytiin asiasta vilkasta keskustelua.
Päivi Lotila totesi Kennelliiton hyväksyneen jalostuksen tavoiteohjelmat, eikä korjauksille sikäli ole
tarvetta. Anni Lemmetty toi esille sen, että hyväksymisen yhteydessä Kennelliitto ei tarkista
jalostuksen tavoiteohjelmien sisältöä kokonaisuudessaan, esimerkiksi taulukoiden tietojen
oikeellisuutta.
Anni Lemmetty kertoi olleensa yhteydessä Kennelliittoon, josta on ohjeistettu korjaamaan virheet
vuoden loppuun mennessä.
Emma Tuominen kertoi johtokunnan aloittaneen jalostuksen tavoiteohjelmien tarkistamisen.
Päätettiin, että johtokunta tekee tarvittavat korjaukset jalostuksen tavoiteohjelmiin Jenni Uskin
avustuksella vuoden loppuun mennessä ja lähettää ne Kennelliittoon ja tiedottaa jäsenistöä
korjauksista.
Jenni Uski totesi, että kokouksessa saatiin avattua sitä, että jalostuksen tavoiteohjelmissa on
virheitä ja olevansa tyytyväinen siihen, että johtokunta myöntää virheitä tehdyn mm. jalostuksen
tarvoiteohjelmien tarkastamisessa.
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18. Muut asiat
Emma Tuominen muistutti, että jalostustoimikunnan puheenjohtajan paikka on auki ja
tokotoimikuntaan kaivataan jäseniä. Lisäksi yhdistykselle tarvitaan rahastonhoitaja.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Emma Tuominen päätti kokouksen klo 16:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Emma Tuominen
puheenjohtaja

Nina Toivonen
sihteeri

Jenni Uski
pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Hotanen
pöytäkirjan tarkastaja
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Allekirjoitukset

______________

______________

______________

Tiina Hotanen

Emma Tuominen

Jenni Uski

Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
14.01.2022 10:50:18

Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
14.01.2022 20:12:48

Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
14.01.2022 10:41:30

______________
Nina Toivonen
Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa
14.01.2022 10:41:05

aatos.

https://aatos.app
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