
                                                     PÖYTÄKIRJA 
                                          Bernhardinkoirayhdistys ry 
                                                      12.7.2020 

BERNHARDINKOIRAYHDISTYS RYN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika 12.7.2020 klo 12.00  
Paikka Työväentalo Toivola, Puutarhatie 1, 41400 Lievestuore  
Läsnä 11 jäsentä (Liite 1) 
 
 

 

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kah-

den (2) ääntenlaskijan valinta.   

 
Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Veijo Ahonen ja sihteerinä Annemari Au-

vinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katariina Vahvelainen ja 

Maija Montonen. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 

Päätös: Kirjattiin osallistujat (Liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.  

 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

4. Esitetään vuoden 2019 yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toimin-

nantarkastajien antama lausunto.  

 

Päätös: Muokataan vuosikertomuksen kohtaan 9, että WUSBissa yhdistystä edusti 

Maija Montonen. Vuosikertomus (Liite 2) hyväksyttiin em. muutoksella. Tuloslas-

kelma (Liite 3), tase (Liite 4) ja toiminnantarkastajien antamat lausunnot hyväksyttiin 

yksimielisesti.  

 

5. Esitetään jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja vuosikertomus 2019. 

 

Päätös: Korjataan kohdan 14 termi silmäkuvattu silmätarkastetuksi sekä lisätään vuo-

sikertomukseen kohta ulkomuototuomareiden koulutuksesta ja tuomarikollegiosta. 

Hyväksyttiin vuosikertomus tällä korjauksella. Hyväksyttiin tuloslaskelma. (Liite 5) 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

 

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti. 

 

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpi-

teistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdolli-

sesti antavat aihetta. 

 

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallitukselle. 
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8. Vahvistetaan tilikauden 2021 talousarvio- ja toimintasuunnitelma. Esitetään ja-

lostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021. Päätetään toiminta-

kauden 2021 jäsenmaksujen suuruudesta. 

 

Keskusteltiin jäsenhankinnasta ja pentujäsenyyksistä. Ehdotettiin pentujäsenen liittä-

misestä kasvattajalle jokin pieni etu, joka jätetään hallituksen päätettäväksi. 

Ehdotettiin jäsenhankintakampanjaa, jonka toteutustapa ja palkinto jätetään hallituk-

sen päätettäväksi. 

 

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tilikauden 2021 taloussuunnitelma. (Liite 

6). Hyväksyttiin jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 seuraa-

villa muutoksilla (Liite 7): Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmassa muutetaan 

termit terveyspankki ja sairaustietokanta julkiseksi koiratietokannaksi ja poistetaan 

suunnitelmasta toistot. Päätettiin vuoden 2021 jäsenmaksuiksi: varsinainen jäsen 30 €, 

perhejäsen 15 € ja pentujäsen 15 €. 

 

9. Valitaan toimikaudelle 12.7.2020-vuosikokous 2022 hallituksen puheenjohtaja, 

hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Erovuorossa varsinaiset jäsenet Kristina 

Salonen, Kirsi Okker ja Marketta Ahola sekä varajäsen Noora Eteläniemi. 
 

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Ahonen. Varsinaisiksi jäseniksi 

valittiin yksimielisesti Kristina Salonen (suostumus Liite 8), Kirsi Okker, Anna Yli-

mäki sekä varajäseneksi Virpi Salminen toimikaudelle 12.7.2020-vuosikokous 2022. 

 

10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkas-

tajaa tarkastamaan tilikauden 2021 hallintoa ja tilejä 

 

Päätös: Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi Anne Haapakoski ja Ulla Huovi-

lainen sekä varatoiminnantarkastajiksi Tiina Rajas ja Matti Mäkinen. 

 

11. Valitaan toimintavuoden 2022 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja. 

 

Päätös: Valittiin yksimielisesti näyttelytoimikunnan puheenjohtajaksi Virpi Salminen. 

 

12. Mahdollinen jalostustoimikunnan täydentäminen tai uusien henkilöiden valinta 

jalostustoimikuntaan 
 

Päätös: Vuosikokous päätti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta. 

Kokouksessa käsitellään jalostustoimikunnan jäsenten eronpyynnöt ja jäsenten valinta. 

 

13. Päivitetään jalostusohjesääntö. JOS-ehdotus (liite 9) löytyy yhdistyksen kotisi-

vuilta: http://bit.ly/BKY2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin JOS-ehdotus seuraavilla muutoksella: vaihdetaan termin SKL ja-

lostustarkastus tilalle SKL käyttäytymisen jalostustarkastus sekä yhdistetään kohdat 7 

ja 10.  

 

http://bit.ly/BKY2020
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14. Äänestetään bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmasta alkaen 1.1.2021 sekä pääte-

tään PEVISA-ohjelman kauden kesto. Jalostustoimikunta ehdottaa, että ohjelma 

olisi voimassaololtaan Kennelliiton suositusten mukaan yhteneväinen rodun 

JTO:n kanssa eli voimassa 31.12.2024 asti. Saapuneet PEVISA-ehdotukset liit-

teissä 10 ja 11. 

 

VAIHTOEHTO 1  

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja 

kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekis-

teröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. 

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. Rekis-

teröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.  

 

Päätös: Valittiin yksimielisesti bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2021-

31.12.2024 VAIHTOEHTO 1. 

 

15. Päätetään Bernhardinkoirayhdistys ry:n kasvattajalistan säännöt. Jalostustoimi-

kunnan ehdotus (liite 12) löytyy yhdistyksen kotisivuilta: http://bit.ly/BKY2020.  
 

Päätös: Hyväksyttiin kasvattajalistan säännöt voimaan 1.8.2020. 

 

16. Päätetään mahdollisesta sääntömuutoksesta (liite 13). 

  

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus. 

 

17. Vuoden 2019 näyttelykoirien palkitseminen. 

 

Palkittiin vuoden 2019 näyttelykoirat (Liite 14). 

 

18. Vuoden 2019 harrastekoirien palkitseminen. 

 

Palkittiin vuoden 2019 harrastekoirat (Liite 15). 

 

19. Pro Bernhardinkoira –palkinnon jako 

 

Palkittiin Tuija Mäkinen pitkästä yhdistyksen ja rodun eteen tehdystä työstä Pro Bern-

hardinkoira –palkinnolla. 

 

 

 

http://bit.ly/BKY2020
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20. Muut asiat  

 

Virpi Salminen järjestää Lahdessa 19.7. näyttelyharjoitukset sekä 8.8. Match Shown. 

 

21. Kokouksen päättäminen. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Veijo Ahonen 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Annemari Auvinen 
Sihteeri 

 
 
 
 
Katariina Vahvelainen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
Maija Montonen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 


