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YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Aika
Paikka

28.9.2013 klo 17.00
Julkujärven leirikeskus, Julkujärventie, 39160 Julkujärvi

1. Kokouksen avaaminen
1.1 Yhdistyksen varapuheenjohtaja Niina Kalliola avasi kokouksen 17.21 ja totesi kokousedustajien äänivaltaisuuden.
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Kalliola.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sade-Maria Tuominen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saila Kippo ja Marja-Liisa Pakkanen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Saila Kippo ja Marja-Liisa Pakkanen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään toimintakertomus 2011 ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaava tilinpäätökseen perustuva selvitys.
Timo Molari esitti vuoden 2011 toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaavan tilinpäätökseen perustuvan selvityksen. Niina Kalliola esitti Tarja
Flinkmanilta saadun vastineen koskien vuoden 2011 toiminnantarkastusta ja siinä
havaittuja puutteita. Yhdistyksen omaisuus on siirretty Eija Toimisen haltuun.

6. Esitetään toimintakertomus 2012 ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaava tilinpäätökseen perustuva selvitys.
Päivi Molari esitti vuoden 2012 toimintakertomuksen ja yhdistyksen taloudellista tilaa kuvaavan tilinpäätökseen perustuva selvityksen.
Niina Kalliola esitti Tarja Flinkmanilta saamansa vastineen koskien vuodelta 2012
puuttuneita tositteita. Lisäksi rahastonhoitaja Hanna Salomaa täydensi tietoja ja
esitti lisäselvityksiä.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
Yhdistyskokouksessa jäsenistö keskusteli perusteellisesti, kuinka vuosien 2011 ja
2012 toiminnantarkastusten ja tili- ja vastuuvapauksien myöntämisten kanssa tulisi
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toimia. Jäsenistön päätöksestä hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuosilta 2011 sekä 2012.
8. Käsitellään PEVISA-ehdotus.
Niina Kalliola esitti Tarja Flinkmanin Suomen Kääpiökoirayhdistyksessä esittelemän PEVISA-muutosesityksen coton de tuléarille. Esityksessä silmälausunto on
voimassa 24 kuukautta (PRA:ta tai perinnöllistä kaihia sairastavien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä) ja polvilausunto tulee olla voimassa astutushetkellä Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti. Tämä PEVISA-esitys on hyväksytty syyskokouksessa 2011
jäsenistön toimesta.
Sade-Maria Tuominen kertoi, että tilanne PEVISA:n osalta on haastava, sillä vaihtoehtoja PEVISA:n suhteen on kaksi: toimia koko vuosi 2014 ilman PEVISAohjelmaa tai toimia vuonna 2011 hyväksytyn päätöksen mukaisesti, joka on esitelty SKKY:ssä ja toimitettu Suomen Kennelliittoon. Jäsenistö päätti, että toimitaan
vuosi 2014 aiemmin vuonna 2011 hyväksytyn PEVISA:n mukaisesti ja tehdään
uusi PEVISA-esitys vuodelle 2015 aikataulun puitteissa.
Pirjo Lindblom herätti keskustelua uudesta PEVISA-esityksestä, joka päätetään
kevätkokouksessa 2014. Toivomuksena uuden PEVISA-esityksen suhteen oli:
silmälausunto voimassa 12 kuukautta (PRA:ta tai perinnöllistä kaihia sairastavien
koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä) ja pentueen vanhempien polvien yhteenlaskettu
summa enintään 2. Mirkka Ilveskoski esitti polvilausunnon osalta, että ei hyväksyttäisi yhdistelmää 0+1 ja 0+1, vaan toisen puolen tulisi olla 0-0, jos toisella on 0/1,
1/1 tai 0/2, eli siis ainakin toisen vanhemman polvien pitäisi olla 0/0. Jäsenistö
kannatti esitystä. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko PEVISA-esitykseen asettaa rajoitus siitä, että alle kolmivuotiaalla koiralla polvitulos tulisi olla 0/0. Tämä esitys jäi
kokouksessa avoimeksi.
Vaikka koira olisi polvien uusintatarkastuksessa saanut aikaisempaa paremman
tuloksen, Suomen Kennelliitto katsoo huonoimman tuloksen olevan voimassa. Jos
uusi PEVISA-esitys hyväksytään vuonna 2014, arvostellaan polvet siis siinäkin
huonomman polvitarkastustuloksen mukaan. Huonoimman tuloksen voi ”mitätöidä”
ainoastaan Suomen Kennelliiton polvipaneelissa.
Kokouksessa keskusteltiin CMR:stä ja siitä, että tieto geenitestauksesta olisi hyvä
saada kirjattua Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään. Tämä edellyttäisi
kuitenkin sen, että CMR on kirjattu Suomen Coton de Tulear ry:n JTO:aan perinnöllisenä sairautena.

9. JTO
Pirjo Lindblom esitteli ajatuksia JTO:sta ja siitä, mitä JTO:n pitäisi sisältää. Näitä
asioita ovat ainakin rotumääritelmä, sairaudet, luonne sekä yleistä tietoa cotonista.
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Jäsenistön toivomuksena oli, että muun muassa cotonien selkäongelmat, kuten
välilevytyrät, sekä lonkat olisivat esillä JTO:ssa. Jäsenistö toivoi, että JTO:ssa voitaisiin käsitellä rodun tämän hetkistä tilannetta meillä Suomessa, mutta myös
mahdollisuuksien mukaan verrata tilannetta ulkomaiden tilanteeseen. Samoin toivottiin tietoa cotonin rakenteesta, ” minkälainen koira coton on turkkinsa alla”.
Kokouksessa esitettiin, että CMR kirjattaisiin JTO:hon cotonien perinnöllisenä sairautena ja että JTO:hon kirjattaisiin suositus geenitesteistä CMR:n osalta ja siten,
että pentueen vanhemmista ainakin toisen tulisi suosituksen mukaan olla tutkitusti
terve CMR:n osalta.
JTO:an toivottiin kirjattavaksi myös Bandera’s Neonatal Ataxia, mutta tätä ei pidetty yhtenä tärkeimmistä asioista.
JTO:an toivottiin myös tulevaisuudensuunnitelmia siitä, mitä tulisi ottaa rodun osalta jatkossa huomioon. Toivottiin myös lyhyttä mainintaa ruuan ja liikunnan vaikutuksesta koiran kehitykseen. Lisäksi JTO:an toivottiin osiota rekisteröimättömien
pentujen teettämisestä sekä nuorten urosten liiallisesta jalostuskäytöstä nimenomaan nuorella iällä.
10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.32.

_________________________
Niina Kalliola
Kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Sade-Maria Tuominen
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

_________________________
Saila Kippo
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Marja-Liisa Pakkanen
Pöytäkirjantarkastaja

