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KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
2015
Suomen Coton de Tuléar ry
Sääntömääräinen syyskokous
22.11.2015 Klo 15.00–17.45
Paikka: Kabinetti Anton, Jyväskylän kongressikeskus, Lutakonaukio 2, 40100 Jyväskylä

1. Todetaan
kokousedustajien
äänivaltaisuus
2. Valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi (2)
pöytäkirjantarkistajaa ja
kaksi (2) ääntenlaskijaa

Valtakirjat tarkastettu, kokousedustajien äänivaltaisuus
todettu. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Satu Aronen avasi
kokouksen klo 15.00.

3. Todetaan kokouksen
laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi.

5. Vahvistetaan hallituksen
esittämät seuraavan
vuoden
toimintasuunnitelmat sekä
tulo- ja menoarvio

Käytiin läpi hallituksen esittämät vuoden 2016
Toimintasuunnitelma (LIITE 1), sekä tulo- ja menoarvio
(LIITE 2).
Toimintasuunnitelmaan korjataan:
1.) Yhdistyksen kokoukset: yhdistys järjestää kaksi
sääntömääräistä kokousta kevät JA syyskokouksen.
2.) Järjestää jäsenille kevät-, tai syyspäivät. Korjataan,
että ja/tai
3.) Jalostustarkastukset korjataan myös, että
tarkoituksena on järjestää myös jalostustarkastuksia ja
myös kevät- ja /tai syyspäivien yhteydessä.
4.) Korjattiin myös kirjoitusvirheitä.
5.) Sähköpostia tulisi käyttää enemmän tiedottamiseen.
Tiedottaminen olisi henkilökohtaisempaa ja tavoittaisi

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Saila
Kippo
Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Toivola
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu
Aronen ja Anu Junikka

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Korjattiin esityslistaan,
että hallitus valitaan kokouksessa täysimääräiseksi, eli
puheenjohtaja ja neljä (4) hallituksen jäsentä, sekä kaksi (2)
varajäsentä.
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varmemmin.
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma
vuodelle 2016 yllä olevilla korjauksilla.
Tulo- ja menoarvio
Satu Aronen esitteli hallituksen esittämän tulo- ja
menoarvion.
Coton shopin varastotilanteesta ja tuotteiden
alkuperäisestä hinnasta ja niiden puuttumisesta
talousarviosta heräsi keskustelua.
Tuotteet on poistettu yhdistyksen kirjanpidosta
kirjanpitäjän suosituksen mukaisesti ja tuotteiden poisto on
ollut viime vuoden tilinpäätöksessä. Tähän ei ole tullut
huomautuksia toiminnantarkastajilta.
Lisätään pöytäkirjan liitteeksi Coton shopin varastosaldon
yhteenveto. Kevätkokouksessa hallituksen tulee esittää
tuotteiden määrät ja hinnat, mitä varastoon on alun perin
ostettu.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen esittämä tulo- ja
menoarvio Coton shopin varastosaldon lisäyksillä.

6. Päätetään seuraavan
vuoden jäsenmaksujen
suuruus

Yhdistyksen säännöt §6:
Vuosijäseneltä ja perhejäseneltä vuosittain perittävän
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous erikseen kummankin jäsenryhmän osalta.
Uuden jäsenen jäsenmaksu ensimmäiseltä vuodelta on
puolet sen vuoden kyseisen jäsenryhmän
jäsenmaksusta.
Jäsenmaksu suoritetaan helmikuun loppuun mennessä.
Hallitus esittää, että jäsenmaksuihin ei tule muutosta
vuodelle 2016, eli varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 28e
ja tutustumisjäsenmaksu 14e.
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 28e varsinainen
jäsen ja tutustumisjäsenmaksu 14e.

7. Valitaan hallitukselle
puheenjohtaja

Ehdotettu Marjo Hytöstä
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi yksimielisesti
Marjo Hytönen toimikausille 2016-2017.
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8. Valitaan hallituksen muut
varsinaiset jäsenet (4)
erovuoroisten tilalle, sekä
kaksi varajäsentä joka
toinen vuosi

Erovuoroiset hallituksessa: Teija Frondén, Johanna
Kumpula, Satu Aronen, Henni Törmänen
Ehdotetut: Outi Pirnes, Meeri Sevilä-Niang, Jenni Peltola
ja Tiina Haapalainen
Valittiin hallitukseen yksimielisesti Outi Pirnes, Meeri
Sevilä-Niang, Jenni Peltola ja Tiina Haapalainen
Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Eija Toiminen ja
Satu Lahtinen
Hallituksessa vuonna 2016 erovuorossa Päivi Toivola ja
Charlotta Karlsson. Päätettiin että vuoden 2017
erovuoroiset valitaan arvalla hallituksen kokouksessa.

9. Valitaan kaksi (2)
toiminnantarkastajaa ja
heille kaksi (2)
varatoiminnantarkastajaa
tulevalle tilikaudelle

Yhdistyksen säännöt §8
Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa kaksi
toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastajat on valittu vuonna 2014 kahden
vuoden toimintakaudeksi. Tässä kokouksessa ei valita
toiminnantarkastajia.
Tiina Haapalainen on jäävi toimimaan
varatoiminnantarkastajana hallituksessa toimiessaan.
Valittiin yksimielisesti Tiina Haapalaisen
toimintakauden loppuun (kaudet 2015 ja 2016)
varatoiminnantarkastajaksi Saara Salonen.

10. Vahvistetaan
Jalostustoimikunnan
esittämät seuraavan
vuoden
toimintasuunnitelma

Saila Kippo esitteli jalostustoimikunnan
toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (LIITE 3).

11. Muut asiat

11.1 Lehden taittaja 1/16 numerosta lähtien, lehden
päätoimittaja 1/16 numerosta lähtien

Hyväksyttiin Jalostustoimikunnan
toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

Entinen lehden päätoimittaja ja taittaja Minna Hansen ei
jatka vuonna 2016.
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Virpi Rossi ehdotti, että kysytään tarjouksia eri
painotaloista taittamiseen ja painamiseen. Käytiin
keskustelua asiasta.
Tällä hetkellä jäseniä on 365 ja sen lisäksi 50
yhteistyökumppaneille (esim. ulkomuototuomarit).
Varastoon jää joka numerosta jonkin verran lehtiä. Jatkossa
uudet jäsenet saavat sähköisen lehden nettisivujen kautta,
joten ylimääräisiä ei tarvitse painaa.

PÄÄTÖS: Hallitus etsii aktiivisesti päätoimittajaa ja
taittajaa.
Outi Pirnes ja Marjo Hytönen kysyvät tarjousta Jyväskylän
ammattiopistosta ja Kevamasta. Pyydetään tarjous
taittamisesta ja painamisesta.
Perustetaan toimikunta lehden tekoon.
Vanhoja varastoon jääneitä lehtiä voidaan myydä tai
antaa kasvattajille.

11.2 Lehden palaute, sähköinen lehti (LIITE 4)
Päivi Toivola esitteli sähköisestä lehdestä ja Coton lehdestä
palautetta, jota kerättiin Cotonit lehden 3. numerossa.
Lehden kehittämiseksi esitettiin ideoita:
- Kehitetään sähköistä tiedotetta, esim.
näyttelytulokset ja kuvat jatkossa sähköisessä
tiedotteessa
- Kutsutaan ihmisiä aktiivisesti lähettämään kuvia ja
kirjoittamaan tarinoita koirista. Lehden ylä- /
alaviitteissä voisi olla muistutuksia materiaalin
lähettämiseksi.
- Käytiin keskustelua, voisivatko nettiarkistoon
päästä kaikki jäsenet. Salasanan voisi vaihtaa
vuosittain, ja se lähetettäisiin sähköpostilla
jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Nettiarkistossa
voisi olla vaihtoehtoisena luettavissa sähköinen
lehti, jota voidaan jatkokehittää esim. videoilla
turkin hoidosta, koulutuksesta jne.

11.3 Kevätkokouksesta siirretty CMR ja PH1 tilastot
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(LIITE 5)
Charlotta Karlsson esitteli Jalostustoimikunnan
valmisteleman esityksen CMR ja PH1 tilastoista.
Kennelliitolla on kokeilussa yhdellä rodulla geenitestausten
lisääminen koiranettiin. Kennelliiton tekninen osasto
kehittää parhaillaan asiaa. Toimittajakunta ei tule
vastaanottamaan uusilta roduilta materiaalia ennen kuin
kokeilu on saatu toimimaan.
Tällä hetkellä koiralla tiedetään olevan n. 19000 geeniä, ja
niissä mutaatioita tunnetaan n. 300. Coton de tulearin
kohdalla haitallisia rotukohtaisia mutaatioita tunnetaan 4.
Yhdistyksen tärkeä tehtävä on kannustaa kasvattajia
käyttämään geenitestejä.
11.4 Keskustelu urosten käytön rajaamisen
liittämisestä PEVISA:an. Siirretty kevätkokouksesta
(LIITE 6)
Saila Kippo esitteli Jalostustoimikunnan laatiman esityksen
urosten käytön rajaamisen lisäämisestä PEVISA:an.
Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta voi puuttua
yhdistyksen tilanteeseen, jos yhdistys ei itse puutu urosten
käyttöön.
Virpi Rossi korosti keskustelussa, että tärkeää on myös
kontrolloida esim. purentavikaisten ja häntämutkaisten
narttujen käyttöä jalostukseen ja niiden jälkeläisten
rekisteröimistä ej-rekisteriin.
PÄÄTÖS: Yksimielisesti päätettiin, että lähdetään ajamaan
urosten käytön rajaamista. Jalostustoimikunta
valmistelee kevätkokoukseen päätettäväksi esityksen
vaihtoehto 1:n pohjalta.

11.5 Päivi Molarin kirje (LIITE 7) ulkomaiden
näyttelytuloksista, siirretty kevätkokouksesta
PÄÄTÖS: Kokouksessa yksimielisesti päätetään että
ulkomaan näyttelytuloksille olisi oma sarjansa Vuoden
Coton kilpailussa: Suomen parhaiten ulkomailla pärjännyt
Coton
Sarjaan osallistuvien koirien arvostelut lähetettävä
pisteiden laskijalle.
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Ulkomaan tuloksista pentu, juniori, aikuinen ja veteraaniluokat kilpailevat erikseen. Saara Salonen ja Tiina
Haapalainen valmistelevat hallitukselle esityksen
pistetaulukoista ja hallitus päättää pistetaulukot tämän
vuoden loppuun mennessä, jotta kilpailu voidaan ottaa
mukaan vuodelle 2016.

11.6 Tietoliikenneyhteydet kokouksissa, laitteiden
hankinta
PÄÄTÖS: Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan
kokoukseen.
Hallituksen tulee selvittää asia kevätkokoukseen mennessä,
ja näyttää jäsenistölle, että asia todellakin otetaan
vakavasti, jotta jäsenet pääsevät aiempaa paremmin
vaikuttamaan yhdistyksen päätöksentekoon.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 17.45

Jyväskylässä 22.11.2015

Saila Kippo
Kokouksen puheenjohtaja

Päivi Toivola
Kokouksen sihteeri

Satu Aronen
Pöytäkirjan tarkastaja

Anu Junikka
Pöytäkirjan tarkastaja
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LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin SKL- FKK) hyväksymänä
rotuyhdistyksenä edistäen puhdasrotuisten Coton de Tuléar rotuisten koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys
toimii Coton de Tuléareista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää rodun harrastukseen liittyvää tiedotus-, koulutus-, näyttely- ja muuta toimintaa. Yhdistys
voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Tarvittaessa yhdistys voi kutsua
koolle ylimääräisen kokouksen.
Hallitus kokoontuu kevät- ja syyspäivien yhteydessä sekä tarpeen vaatiessa. Hallituksen yhteydenpito
pyritään hoitamaan pääasiassa tietoliikenteen välityksellä. Sääntöjen mukaan hallitus pitää kaksi
läsnäolokokousta vuodessa.

Talous
Yhdistys saa tuloja pääasiassa jäsenmaksuista. Muita tuloja yhdistys voi saada erilaisista lahjoituksista,
sponsorisopimuksista sekä tapahtumien järjestämisestä. Vuonna 2016 yhdistys järjestää vähintään kolme
Match Showta varainkeruuna.
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen
pohjalta. Tilaisuuksien järjestämisistä tehdään tarkat laskelmat.
Taloudellista tilannetta kartoitetaan vuoden mittaan ja seurataan talousarvion toteutumista.

Toiminta
Koulutukset
Tulevana toimikautena yhdistyksen tavoitteena on tarvittaessa kouluttaa hallituksen ja jalostustoimikunnan
jäseniä sekä järjestää jäsenille kevät- ja /tai syyspäivät.
Koulutusten osalta tehdään tarkkaa harkintaa, mikä on yhdistyksen ja sen toiminnan edun mukaista.
Jäsenille järjestämme ajankohtaisia ja tärkeitä sekä rotu- että koira-aiheisia luentoja kevät- ja/tai
syyspäivien yhteyteen.

Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Cotonit lehteä, joka ilmestyy jatkossa 3-4 kertaa vuodessa. Yhdistys voi julkaista lehteä
myös sähköisessä muodossa.
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Yhdistys voi julkaista lehden lisäksi sähköisiä tiedotteita, jotka toimitetaan jäsenille sähköpostitse ja
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Muu toiminta
Yhdistyksen kotisivuille kerätään ”kirja” jossa on näyttelytulokset kuvineen, tarkoitus on saada
mahdollisimman paljon materiaalia kuvineen, tämä korvaisi vuosikirjat.
Tarkoituksena on järjestää myös jalostustarkastuksia, joko kevät- tai syyspäivien yhteydessä tai erillään.
Yhdistyksen jäsenistö voi halutessaan järjestää Match show- tai muita koiratapahtumia yhdistyksen
taloudellisen tilan parantamiseksi.
Yhdistyksen tavoitteena on pyrkiä järjestämään jäsenistölle kevät- tai syyspäivien lisäksi yhteinen
virkistystapahtuma.

Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen kotisivujen,
yhdistyksen Facebook-sivujen, Facebook-ryhmän, sähköpostin sekä Cotonit-lehden välityksellä. Jäsenille,
joilla ei ole käytössä olevaa sähköpostia tiedotteet lähetetään postitse tai Cotonit lehden välityksellä.
Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään sääntöjen edellyttämällä tavalla, niistä tiedotetaan myös
yhdistyksen internet sivuilla ja Facebook ryhmässä.

Tulevana toimikautena Suomen Coton de Tuléar ry lisää näkyvyyttään mm. sosiaalisessa mediassa sekä
yhdistyksen logolla/nimellä varustetuilla myyntituotteilla. Yhdistys pyrkii kaikilla toimillaan mahdollisimman
monipuoliseen tarjontaan jäsenistölleen, huomioiden eri kiinnostuksen kohteita ja rodulle sopivat eri
harrastusmuodot. Näkyvyyden lisäämisellä pyritään saamaan yhdistystoiminnan piiriin lisää jäsenistöä sekä
jatkamaan hyvälle alulle saatua kehitystyötä rotumme parhaaksi.
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LIITE 2
TALOUSARVIOEHDOTUS

3020
3040
3440
3900

TALOUSARVIO EUROA
1.1.2016 - 31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA
Näyttelytoiminnan tuotot
Ilmoitustuotot
Jalostustoiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan muut tuotot

1 000,00
300,00
1 000,00
50,00

Yht. Varsinaisen toiminnan tuotot

2 350,00

MUUT KULUT
6320 Kokous- ja matkakulut

140,00

Markkinointi
6400 Mainoskulut
6405 Muut markkinointikulut

100,00
400,00

Konttori ja halliinto
6460 Toimisto- ja atk-kulut

150,00

6470
6480
6830
6832

Tieto- ja rahaliikenne
Posti- ja lähettikulut
Pankkikulut
Puhelinkulut
tietoliikenne

6340
6380
6420
6430
6440
6450
6760
6900

Vähennyskelpoiset muut liikekulut
Virkistystoiminnankulut
Onnittelut ja muistamiset
Näyttelytoiminnankulut
Jalostustominnan kulut
Lehden painokulut
Lehden postikulut
Jäsenmaksukulut
Muut vähennyskelpoiset kulut

250,00
245,00
120,00
60,00

700,00
50,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 100,00
600,00
100,00

Muut kulut yhteensä

11 015,00

Tuotto - kulujäämä

-8 665,00

VARAINHANKINTA
7000 Jäsenmaksut
7010 Varainhankinnan tuotot yhteensä
Varainhankinnan tuotot yhteensä

8 000,00
1 500,00
9 500,00
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Varsinainen toiminta tulot + varainhankita
yhteensä

Tuotto- / Kulujäämä

LISÄYS COTON-SHOPIN VARASTOSALDO:
Coton Shop varasto tilanne 22.11.2015

Tekstiilit:
Pikee Tee Jays Club - Tekstillä
- Musta 2kpl (koko: Mx1 ja XLx1) - Harmaa 2kpl (koko: Mx1 ja XLx1)
Arvo yhteensä:104,16€

T-paita Clique Basic - Tekstillä
- Musta 7kpl (koko: Sx1, Mx2, Lx1, XLx1, XXLx2)
- Valkoinen 10kpl (koko: Sx2, Mx2, Lx2, XLx2, XXLx2)
Arvo yhteensä:126,48€

Toppi Clique Carolina - Tekstillä
- Musta 4kpl (koko: Sx1, Mx2, Lx1)

- Valkoinen 4kpl (koko: Sx1, Mx2, Lx2)
Arvo yhteensä:150,66€

Ribbineulepaita Clique Rib Grandma - Tekstillä
- Musta 3kpl (koko: Sx1, XLx1, XXLx1)
- Valkoinen 3kpl (koko: Sx1, Mx1, Lx1)

11 850,00

835,00

Pöytäkirja / Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
22.11.2015

Suomen Coton de Tuléar ry
Arvo yhteensä:133,92€

T-paita Tee Jays Ladies Extra Long - Tekstillä
- Valkoinen 1kpl (koko: Sx1)
Arvo yhteensä:18,60€

Vetoketjuhuppari Fruit of the Loom - Logolla
- Musta 5kpl (koko: Sx1, XLx1, XXLx3)
- Harmaa 3kpl (koko: Sx1, Lx1, XLx1)
- Burgundy 1kpl (koko: Sx1)
Arvo yhteensä:306,90€

Softshell takki Clique Monroe Men Paksu - Logolla
- Musta 1kpl (koko: XXLx1)
Arvo yhteensä:75,64€

Softshell takki Clique Monroe Men Kevyt - Tekstillä
- Musta 1kpl (koko: XXLx1)
Arvo yhteensä:71,92€

Neulefleece Harvest Santa Ana Naisten - Logolla
- Harmaa 1kpl (koko: XLx1)
Arvo yhteensä:75,64€

Laukut:
Juuttikassi Jumbo Westford Mill – Logolla ja Tekstillä
- 16kpl
Arvo yhteensä:148,80€
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Neopreenisuojus Grizzly 11" tabletille – Logolla ja Tekstillä
- 18kpl
Arvo yhteensä:323,64€

Olkalaukku Bag Base – Logolla ja Tekstillä
- Musta 4kpl
- Burgundy 8kpl
Arvo yhteensä:282,72€

Trimmausessu Premier – Logolla ja Tekstillä
- Musta 2kpl
- Hot Pink 3kpl
- Lila 6kpl
Myynti Arvo yhteensä:264,00€ (sisään osto hinta 0€ Nisan laskutus virheen takia.)

Sateenvarjo Fare - Tekstillä
- 12kpl
Arvo yhteensä:238,08€

Varaston yhteis arvo: 2057,16€ (ilman Essuja, Essujen kanssa 2321,16)
Varaston tappio tällä hetkellä: 1837,76€
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LIITE 3
JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle

Jalostustarkastuksia jatketaan virallisella Kennelliiton systeemillä.
Jalostusuroslistaa pidetään yllä ja yritetään aktiivisesti saada lisää uusia uroksia jalostuskäyttöön.
 Kennelliiton suorittamasta terveyskyselystä pyritään saamaan ulos tietoja, kuten Kennelliitto on
lupaillut. Sen jälkeen selvitetään, miten tietoja voidaan hyödyntää. Terveyskyselyä ”mainostetaan”
cotonharrastajille, sillä vastauksia tarvitaan vielä hyvin paljon lisää.
 Jatketaan terveystietojen keräämistä sosiaalisen median avulla (lähinnä eli FB-ryhmät).
 Tehdään yhteenvetoja ja raportoidaan jäsenistölle kerätyistä hyödyllisistä tiedoista ja tilastoista.
Charlotta hoitaa tilastot.
 Seurataan geenitestien kehitystä, selvitetään kunkin testin tuottama hyöty ja kannustetaan
jalostukseen käytettävien koirien omistajia koirien geenitesteihin. Näytteenottoja järjestetään
mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Varataan mahdollisuus (rahaa) testauttaa joku tärkeä koira.
 Jatketaan selkäprojektia: tietojen keruuta jatketaan, selvitetään yhteistyömahdollisuudet
tanskalaisten kanssa, käytetään hyväksi HY ELLtdk ja Koirangeenit-tutkimusryhmän apua, mikäli
suinkin mahdollista. Selvitetään koirien rtg-kuvausta ja IDD-lausuntoja. Mikäli projekti etenee,
tiedotetaan cotoneiden omistajia siitä näkyvästi. Seurataan mäyräkoirien käynnissä olevia
tieteellisiä geenitutkimuksia sen varalta, että cotonitkin voisivat niistä hyötyä.
 Kaksi jalostustoimikunnan jäsentä koulutetaan luonteen ja käytöksen jalostustarkastajiksi. Myös
testin järjestäjäksi koulutetaan yksi henkilö. Kurssi käydään nettikurssina, ilmeisesti kurssi ei ole
maksullinen. Näyttökoe. Koulutettaville henkilöille on SKL tarkat vaatimukset. Lisäksi heillä pitää
olla halukkuutta järjestää testejä.
 Koulutetaan yksi jalostustoimikunnan jäsen jalostusneuvojaksi.
 Mikäli Kennelliiton Koirankasvatus tänään -kurssia järjestetään päivitetyllä ohjelmalla, ainakin yksi
jalostustoimikunnan jäsen osallistuu.
 Osallistutaan SuKoKan järjestämään tapahtuma/koulutustarjontaan soveltuvin osin.
 Osallistutaan Kevät- ja/tai Syyspäivien järjestelyyn, mikäli hallitus näkee sen tarpeelliseksi.
 Osallistutaan aktiivisesti Cotonit-lehden tekoon sekä yhdistyksen www-sivujen päivittämiseen.
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Cotonit lehden palaute
• Palautetta yhteensä 47 jäseneltä
sähköpostitse, yksityisviesteillä tai Facebookryhmässä olevan palautekuvan alle
• Lisäksi 145 viestiä keskusteluun sähköisestä
lehdestä
• Palautetta tuli jäsenistöltä laajasti ja lehti
herätti paljon keskustelua  On jäsenistölle
tärkeä!

Cotonit lehden palaute
• Sähköinen lehti: Postitusvaikeuksia, kaikki eivät saaneet
auki lehteä tai lehti näkyi huonosti, jonkin verran
mainittiin vaikeuksia tulostamisessa, jotkut
sähköpostiosoitteista ei toiminut, parilla jäsenellä ei ole
sähköpostin käyttömahdollisuutta,
tulostamiskustannukset mainittiin useassa palautteessa
• Sähköinen lehti sai kannatusta jonkin verran, pääosin
palautteessa toivottiin paperilehteä
• Positiivista: Helppo ottaa mukaan, ulkoasu, kuvat,
kustannusten lasku (useassa palautteessa toivottiin
tilalle toimintaa)
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Cotonit lehden palaute
• Palautteita lyhyesti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ei niin paljon käytettyä tilaa näyttelytuloksiin ja kuviin
Kuvia ”tavallisista” koti-cottoneista
Neuvoja pesuaineista, hoitovälineistä, turkinhoidosta
Neuvoja näyttelykoiran laittoon
Koulutusvinkkejä
Kertomuksia koirista
Kilpailuja (esim. kuvakilpailu)
Rotuasiaa, esim. terveys, rodun kehitys, tilastoja
Näyttelyarvostelujen julkaiseminen
Jalostustoimikunnan sivut  Kasvattajien tukeminen jalostustyössä
Lisää blogi-tyyppisiä tarinoita
”Tavallisten jäsenten” juttuja lisää
Monipuolisia harrastamisartikkeleita

Cotonit lehden palaute
• Miten tästä eteenpäin lehden kehittämiseksi?
• Ensi vuodelle haettava uusi päätoimittaja ja
taittaja
• Lehtityöryhmä? Toimittajakunta?
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CHARLOTTA KARLSSON ESITELMÄ YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSESSA 22.11.2015.

Kennelliitton sivu: DNA-tutkimukset ovat kasvattajien täsmätyökaluja
http://www.kennelliitto.fi/dna-tutkimukset-ovat-kasvattajien-tasmatyokaluja

- Tällä hetkellä odotamme että Kennelliiton tekninen osasto saa DNA-tulosten lisäämisen
Jalostustietojärjestelmään mahdolliseksi.
- Vasta kun se on mahdollista ottavat vastan rotuyhdistysten anomukset sairauden DNA-tulosten
lisäämiseksi.
- Jokaista sairautta anotaan erikseen ja tarvitaan seuraavat tiedot: ”






lyhyt selvitys tutkittavasta sairaudesta tai ominaisuudesta ja sen periytymismalli
tutkimuksia tekevät laboratoriot
tutkimuksen perustana oleva tieteellinen julkaisu
minkä verran tutkittavaa sairautta tai ominaisuutta on ilmennyt rodussa
tieto siitä, onko rotujärjestö kerännyt aiemmin tehtyjen testien tuloksia omaan tietokantaansa ja
halutaanko nämä tulokset epävirallisina jalostustietojärjestelmään. Tulokset voidaan kuitenkin
siirtää vain niiltä osin, kun voidaan todentaa, että koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu
näytteenottohetkellä.”

- Joten tämä vaati oman työn, mutta sitä ei kannata aloittaa ennen kuin Kennelliiton työryhmä alkaa ottaa
vastaan näitä.
- Unohdin mainita kokouksessa: - Että saa näytteet Jalostustietokantaa virallisina, näytteet pitää olla otettu
virallisina, eli eläinlääkärin tai muu Kennelliiton hyväksymä henkilö.
- Jos pennun emällä ja isällä on viralliset DNA-tulokset ”Terve” (esim. CMR Terve) pennullekin tulee
automaattisesti virallinen tulos ”Terve” sitä sairaudesta.
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Urosten käytön rajaaminen: Eri vaihtoehtoja ”paremmuusjärjestyksessä”
Jälkeläisten enimmäismäärä 80 ja 6. ikävuoteen mennessä korkeintaan 40 pentua. Viimeinen
rajat ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Jälkeläisten enimmäismäärä 80, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään
kokonaisuudessaan.
Jälkeläisten enimmäismäärä 80, ja uroksella saa olla korkeintaan 6 pentuetta per kaksi vuotta.
Viimeinen rajat ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Perustelut:
Koko cotonpopulaation urosten käytön laajentaminen ja
mahdollisten kantajuuksien (arvaamattoman) leviämisen rajoittaminen.
Toisen polven jälkeläismäärän rajoittaminen on mahdollista vaihtoehdoilla 1. ja 3.
Toisilleen läheistä sukua olevia koiria ei käytettäisi niin paljon jalostuksessa.
Vertailtaessa muihin rotuihin nämä jälkeläismäärät ovat varsin kohtuulliset.
Kennelliitto suosittaa enimmäisjälkeläismääräksi suurissa roduissa 2-3% 4
vuoden rekisteröinneistä, mikä tekisi 43-65 pentua. 80 on laskettu 4%:n
mukaan. Cotonit ovat 20. eniten rekisteröityjen rotujen joukossa, ja SKKY:n
roduissa ollaan iso rotu.
Perinnölliset sairaudet tulevat usein esille vasta 4-6 -vuotiaana.
Kun koiraa käytetään jalostukseen tasaisemmin eikä nuorena niin paljon,
ehditään saada jälkeläisnäyttöä ja mahdollisesti myös näyttöä 2. polven
jälkeläisistä myöhempien vuosien jalostuskäyttöä silmällä pitäen.
Liiallinen matadorien käyttö kaventaa rodun geenipohjaa – laajempi eri urosten
käyttö pitää yllä rodun monimuotoisuutta, joka tällä hetkellä on melko
hyvällä tolalla Suomessa.
Tulevat uudet kasvattajat saavat järkevän ohjenuoran urosten käytölle ja sille,
miten valitsevat uroksia nartuilleen.
Kokemattomat kasvattajat voivat kenties olettaa, että matadoriuroksen täytyy olla
hyvä periyttäjä, koska sitä on niin paljon käytetty, mikä ei välttämättä
lainkaan ole totuus.
Tässä muutamia muiden rotujen esimerkkejä:
Bichon Frisé:"Yhdellä jalostusuroksella voi olla elinaikanaan max. 100 rekisteröityä jälkeläistä,
viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan"
Tiibetinmastiff: "Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua.
Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan."
Serra de airesinpaimenkoira: "Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30
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pentua, joista alle 5-vuotiaanaenintään 15 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue
rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan."
Karkeakarvainen saksanseisoja: "Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60
pentua, joista alle 4-vuotiaanaenintään 20 pentua."
40 rodulla on jonkinlainen pentueraja.
UROSTEN KÄYTTÖ 2005-2015
Jalostusurokset (kursiivilla, pienemmällä fontilla käytöstä poistuneet)

Tilastointiaikana

#

Uros

Toisessa polvessa Yhteensä
Pentuei
kumulat. Pentueit
Pentuja %-osuus
Pentuja Pentueita/pentuja
ta
%
a

G-LAVANONO PRATELE
JETYNKY

32

123

2,14%

2%

59

197

32 /123

2

BOLERO VOM
COTON AMBIENTE

27

110

1,92%

4%

40

165

27 /110

3

MERIHELMEN
KOMISARIO PALMU

28

105

1,83%

6%

47

180

28 /105

4

EIFFEL TOWER DES
26
FLEURS D'ALOES

103

1,80%

8%

22

83

27 /105

27

102

1,78%

9%

46

164

27 /102

28

101

1,76%

11%

33

112

28 /101

5
6

DONATO 'T
KATOENNESTJE
VICKO DU PRINCE DES
OLIVIERS

7

VETIVER DE LA
27
VANILLE BOURBON

99

1,73%

13%

113

445

28 / 103

8

SPRIGHTLY FELLOW'S
QUALITY ONE

22

87

1,52%

14%

18

58

22 /87

20

87

1,52%

16%

21

91

20 /87

13

70

1,22%

17%

12

41

13 /70

15

69

1,20%

18%

2

6

15 /69

19

68

1,19%

20%

5

12

19 /68

ENSOLEILLEE MATINEE

22

66

1,15%

21%

31

112

22 /66

KARVAMÖÖMÖN

19

63

1,10%

22%

23

99

21 /60

MERIHELMEN
HARLEY-DAVIDSON
MERIHELMEN
10
FAZERIN KARL
MERIHELMEN
11 QATARIN
ÖLJYSHEIKKI
ILVESKOSKEN DON
12
QUIJOTE
9

13 BATISKAJ

14 RINTINTIN
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KEVECOTTON
HERO'S SON
CARTOONLAND'S
16
CHARLY
15

22

60

1,05%

23%

10

37

22 /60

16

59

1,03%

24%

51

223

17 /64

1988-2015 (päivitetty 19.11.2015)
11 urosta, jolla yli 80 jälkeläistä (näistä 5 on jo kuollut)
4 urosta, jolla 70-78 pentua (näistä 2 kuollut, 1 12v.)
9 urosta, jolla 60-69 pentua (näistä 3 kuollut)
22urosta, jolla 50-59 pentua (näistä 8 kuollut, 7 +10v.)
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LIITE 7
Päivi Molarin kirje ulkomaiden näyttelytuloksista vuoden Coton kilpailuun

