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BERNHARDINKOIRAYHDISTYS RYN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

14.4.2018 klo 13.00
Työväentalo Toivola, Puutarhatie 1, 41400 Lievestuore
22 jäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Veijo Ahonen ja sihteerinä Annemari
Auvinen (kohdat 1-13) ja Kirsi Okker (kohdat 14-17). Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Eteläniemi ja Jonna Kivistö.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Päätös: Kirjattiin osallistujat (Liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavalla muutoksella: Lisätään jalostustoimikunnan jäsenten valinta kohtaan 10b. (Liite 2)
4. Esitetään vuoden 2017 yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto. Esitetään jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja
vuosikertomus 2017.
Kokouksessa avattiin tuloslaskelman kohtia 4111 Muut sekalaiset kulut ja 3106 Tapahtumat/kokoukset. Muut sekalaiset kulut sisälsivät enimmäkseen tarvikemyynnin menoja ja
kohdassa 3106 oli Suomen Broholmeryhdistykselle maksettu osuus Kennelliitolta saadusta korvauksesta joulukuun 2016 näyttelystä.
Päätös: Vuosikertomukseen lisätään kohtaan 2 hallituksen jäsenet ja heidät osallistumiset
hallituksen kokouksiin. Vuosikertomuksen kohtaan 8 merkitään, kumpi WUSB-edustajista oli kokousedustaja. Vuosikertomukseen lisätään kohtaan 9 erikoisnäyttelyssä palkitut koirat. Vuosikertomuksen kohta 10 korjataan seuraavasti: ”Match Show järjestettiin
neljä kertaa: Porissa, Oulussa, Vaajakoskella ja Nokialla.” Jalostustoimikunnan vuosikertomuksen virheellinen numerointi korjataan. Vuosikertomukset hyväksyttiin yksimielisesti näillä muutoksilla. Tuloslaskelmat, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto
hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.
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6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti
antavat aihetta.
Päätös: Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
7. Vahvistetaan tilikauden 2019 talous- ja toimintasuunnitelma. Päätetään toimikauden 2019 jäsenmaksujen suuruudesta.
Keskusteltiin jalostustoimikunnalle varattavasta rahasta. Monimuotoisuustutkimukseen
tarvittava summa on selvitystyöstä huolimatta vielä epäselvä. Vielä maksamatta olevat
koemaksut pyritään maksamaan vuoden 2018 budjetista, mutta tulosten raportoinnista
tulee kuluja. Esitettiin, että jalostustoimikunnan budjetiksi muutetaan 1000 €. Budjettia
muutettiin niin, että alueellisen toiminnan menoiksi laitetaan 0 € ja WUSB-menoiksi 400
€. Keskusteltiin myös, että talousarvioehdotukseen voisi jatkossa vertailuna laittaa mukaan edellisen vahvistetun tilikauden toteuman.
Keskusteltiin toimintasuunnitelman kohdassa 3 vuosikirjojen tarpeellisuudesta. Vuosikirjoissa ollaan jäljessä, mutta vuosikirjat vuosilta 2013 ja 2014 ovat valmistumassa lähiaikoina. Ehdotettiin, että vuodelta 2015 ei tehdä enää erillistä vuosikirjaa, vaan tiedot julkaistaan siitä lähtien pdf-tiedostona nettisivuille sitä mukaa, kun tiedot yhdistykselle saadaan. Toimintasuunnitelman kohdan 4 erikoisnäyttelyn tuomarit on hyväksytty, mutta
eivät ole vielä varmistuneet. Tuomariksi on kysytty Milan Plundraa (Tsekki) ja varatuomariksi Satu Ylä-Monosta.
Päätös: Vahvistettiin tilikauden 2019 taloussuunnitelma seuraavilla muutoksilla: Jalostustoimikunnan menot 1000 €, WUB-menot 400 € ja alueellisen toiminnan menot 0 €,
jalostustoimikunnan tulot 1000 € ja tarvikemyynnin tulot 500 €. Päätettiin vuoden 2019
jäsenmaksuiksi: varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 15 € ja pentujäsen 15 €.
8. Valitaan toimikaudelle 14.4.2018-vuosikokous 2020 puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Veijo Ahosta, Kirsi Okkeria ja Katariina Vahvelaista. Ahoselta saatiin suostumus.
Päätös: Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Veijo Ahonen.
9. Valitaan toimikaudelle 14.4.2018-vuosikokous 2020 hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä Anne Huusko, Kristiina Salonen ja Marketta Ahola
sekä varajäsenistä Kirsi Okker. Alex Alenius on pyytänyt eroa hallituksesta 14.4.2018.
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Päätös: Myönnettiin Alex Aleniukselle ero hallituksesta. Valittiin yksimielisesti tilalle
Annemari Auvinen loppukaudeksi 14.4.2018 - vuosikokoukseen 2019. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Kristiina Salonen, Marketta Ahola ja Kirsi Okker sekä varajäseneksi Noora Eteläniemi.
10. a) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden 2019 hallintoa ja tilejä.
Päätös: Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Anne Haapakoski ja Ari Haapakoski sekä varatoiminnantarkastajiksi Hillevi Åttman ja Satu Repo.
b) Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet eronneiden tilalle.
Eroa ovat pyytäneet Satu Roehr 31.3.2017 sekä Pirjo Harmoinen 14.4.2018. Molemmille
myönnettiin ero. Jäsenten valinta tehdään vanhojen sääntöjen mukaan eli toimikuntaan
valittiin eronneiden tilalle kaksi (2) uutta varsinaista jäsentä loppukaudeksi 14.4.2018 31.12.2019. Ehdotettiin Maaret Tapioa, Satu Repoa, Jonna Kivistöä, Virpi Salmista,
Tanja Sillanpäätä, Noora Eteläniemeä ja Yasmin Aleniusta. Suostumuksen antoivat Maaret Tapio ja Satu Repo.
Päätös: Valittiin yksimielisesti jalostustoimikunnan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi Maaret Tapio ja Satu Repo toimikaudelle 14.4.2018-31.12.2019.
11. Valitaan toimintavuoden 2020 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.
Päätös: Valittiin yksimielisesti näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi Merja Soisalo.
12. Päivitetään jalostusohjesääntö ajalle 1.1.2019-31.12.2021
Kokouksessa käsiteltiin määräaikaan mennessä tulleet jalostustoimikunnan, Maaret Tapion, Nina Viilos-Kontisen ja Jonne Kontisen sekä Tuija Mäkisen ehdotukset (Liite 3).
Päätökset jalostusohjesäännön kohdiksi:
Kohta 1: Maaret Tapio veti ehdotuksensa takaisin. Kohta 1 pysyy ennallaan.
Kohta 2. Hyväksyttiin yksimielisesti Maaret Tapion ehdotus.
Kohta 3. Hyväksyttiin yksimielisesti jalostustoimikunnan ehdotus.
Kohta 4. Kohta pysyy ennallaan.
Kohta 5. Hyväksyttiin yksimielisesti jalostustoimikunnan ehdotus täydennettynä Maaret
Tapion ehdotuksella ”…,jolla on taipumus periytyä, ei saa käyttää jalostukseen…”.
Kohdat 6.-10. Kohdat pysyvät ennallaan.
Kohta 11. Hyväksyttiin yksimielisesti Maaret Tapion ehdotus.
Kohta 12. Hyväksyttiin yksimielisesti jalostustoimikunnan ehdotus.
Kohta 13. Hyväksyttiin yksimielisesti jalostustoimikunnan ehdotus.
Kohta 14. Kohta pysyy ennallaan.
Kohta 15. Maaret Tapio veti ehdotuksensa takaisin. Hyväksyttiin yksimielisesti jalostustoimikunnan ehdotus.
Kohta 16. Päätettiin tulleiden ehdotusten pohjalta äänestää siitä, laitetaanko osa Maaret
Tapion ehdotuksista jalostusohjesääntöön kuuluviksi tutkimuksiksi eikä kohtaan 16.
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Silmätutkimuksen lisäys jalostusohjesääntöön: 3 äänesti puolesta, 14 vastaan. Kohtaa ei lisätä.
Virallisen sydänultratutkimuksen lisäys jalostusohjesääntöön: 2 äänesti puolesta, 12
vastaan. Kohtaa ei lisätä.
Virallisen selkätutkimuksen lisäys jalostusohjesääntöön: 9 äänesti puolesta, 0 vastaan. Kohta lisätään jalostusohjesääntöön.
Hyväksytyn/suoritetun tuloksen (luonnekuvaus, luonnetesti, jalostustarkastus) lisäys
jalostusohjesääntöön: 0 äänesti puolesta
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti liitteenä 3 oleva uusi jalostusohjesääntö.
13. Äänestetään bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmasta sekä jalostusohjesäännöstä
ajalle 1.1.2019-31.12.2021.
VAIHTOEHTO 1
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin
raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C tai pentueen vanhempien lonkkaindeksien
keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Tuloksen D saanut koira voidaan yhdistää vain A- tai B-tuloksen saaneen kanssa. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai
ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdolinen
ulkomainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty
BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaus tulos A, B tai C, tai OFA
asteikolla vähintään ”fair”, sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
VAIHTOEHTO 2
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu selkäkuvauslausunto (SP, LTV, VA).
Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 24 kk. Koiralle rekisteröidään
korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
VAIHTOEHTO 3
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. ED1 -tuloksen
omaava koira voidaan parittaa vain ED0 kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30
jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
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VAIHTOEHTO 4
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin rajaarvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Koiralle
rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
Vaihtoehto 1 päätettiin yksimielisesti poistaa, koska se ei todennäköisesti menisi Kennelliitossa läpi.
Vaihtoehdoista 2-4 äänestettiin seuraavasti:
Vaihtoehto 2: 3 ääntä
Vaihtoehto 3: 12 ääntä
Vaihtoehto 4: 7 ääntä
Lisäksi äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.
Päätös: Valittiin enemmistön päätöksellä vaihtoehto 3 bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.12019-31.12.2021.
14. Vuoden 2017 näyttelykoirien palkitseminen.
Palkittiin vuoden 2017 näyttelykoirat (Liite 4).
15. Vuoden 2017 harrastekoirien palkitseminen.
Palkittiin vuoden 2017 harrastekoirat (Liite 5).
16. Muut asiat
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Maija Montonen ilmoitti, että monimuotoisuustutkimukseen on valittu uudet koirat niiden aiemmin valittujen koirien tilalle, jotka eivät ole
näytettä toimittaneet. Tähän mennessä on toimitettu 18/30 näytettä. Lisäksi kaksi näytettä
on tulossa.
17. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.
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Puheenjohtaja

Annemari Auvinen
Sihteeri (kohdat 1-13)

Kirsi Okker
Sihteeri (kohdat 14-17)

Noora Eteläniemi
Pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjantarkastaja
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