
Suomen Coton de Tul6ar ry

KEVÄT-/SYYSVU OS! KOKOU S

PöYTÄKIRJA

6.tL.2020

Aika: 6.1L.2020 klo 17.00.

Paikka: Partalan kyläkoulu, Partalantie 212,42LO0 Jämsä

Läsnä: 12 henkilöä, 19 valtakirjaa.

KÄsITEtTÄVÄr nsIRr

7. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17 ja toivotti kokousosallistujat
tervetulleiksi.

2, Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus. ok

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2)

ääntenlaskijaa. Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Riku Tenhunen ja sihteeriksi Meeri
Sevilä-Niang. Pöytäkirjantarkastajiksija ääntenlaskijoiksi päätettiin valita Anne Tenhunen ja

Henna Hurula

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Todettiin kokous lailliseksija päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunto. (kevätvuosikokouksen aihe). Pj. luki toiminnantarkastajien toimintakertomuksen.
Rahastonhoitaja kertoi, että yhdistyksen talous on tasapainossa. Hallituksen ja
jalostustoimikuntien toimintakertomuksista ei esitetty kysymyksiä ja ne hyväksyttiin.

7, Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvollisille. (kevätvuosikokouksen aihe). Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.

8. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja

menoarvio. Kokousmateriaaleista puuttuivat tulo- ja menoarviolaskelmat, jotka yksimielisesti
päätettiin siirtää hyväksyttäviksi seuraavassa jäsenkokouksessa. Päätettiin hyväksyä yhdistyksen
ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2021

9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus. Puheenjohtaja esitti, että jäsenmaksu

pidetään ennallaan. Päätettiin hyväksyä varsinaisen jäsenen, perhejäsenen, ulkomailla asuvan
jäsenen ja kasvattajan liittämän pentuejäsenen jäsenmaksut ennallaan.
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1"0. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet (2) erovuoroisten tilalle, sekä kaksi varajäsentä joka
toinen vuosi. Esitetty erovuoroisten tilalle hallitukseen Sari Sivulaa ja Henna Hurulaa ja
varajäseniksi Cecilia Kordelin-Hurula ja Titta Luoto. Päätettiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen
uusiksijäseniksi Sari Sivula ja Henna Hurula, sekä varajäseniksi Cecilia Kordelin-Huruta ja Titta
Luoto.

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle
tilikaudelle. Ehdotetaan siirrettäväksi tämän kohdan käsittely sääntömuutosehdotuksen jätkeen.
Tämä kohta käsitellään sääntömuutosehdotuksen jälkeen.

Muut esille tulevat asiat:
12.1. Ha I litus esittää seuraavia m u utoksia tehtäväksi yhd istyksen sää ntöihin:

Toi mi n n o nto rkastu ksen u I koi sta mi n e n kokono a n.
Peruste: kaikilla tähän asti toiminnantarkastajiksi valituilta ei ole löytynyt riittävää
tietotaitoa toiminnantarkastuksen tekemiseen ja toiminnantarkastuksissa on vedetty jopa
henkilökohtaisia ja ei yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita esille, mikä on vienyt asiaa pois
ko. toiminnantarkastuksesta. Päätettiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen esitys
toiminnantarkastuksen ulkoistamisesta.

V o ltd ki rj oj e n käytö n p oi sta m i n e n j ä se n ko ko u ks i sto.
Peruste: Yhdistyksen jäsenkokouksissa on ollut enemmän valtakirjoja kuin osallistujia.
Kokouksissa ei synny vuorovaikutteista keskustelua, koska valtakirjojen käyttäjät käyttävät
valtakirjoja omien näkemyksiensä ja mielipiteidensä läpiviemiseen. Jäsenet, joilla on
todellista kiinnostusta yhdistyksen toimintaa kohtaan, sekä rodun eteen tehtävään työhön
osallistunevat kokouksiin jatkossa itse. Sääntömuutosehdotuksesta äänestettiin. 25
puolesta ja 5 vastaan. Perusteena vastustamiselle oli, että perhejäsenet jättävät
jäsenyytensä. Päätettiin äänestyksen perusteel la hyväksyä ha I litu ksen
sääntömuutosesitys valtakirjojen poistamisesta jäsenkokouksista.

Syys- ja kevätvuosiptiivien muuttaminen syyspäiviksi syys-lokakuun aikano:
Peruste:yhdistyksen syys- ja kevätpäivien järjestäminen vaatii paljon vapaaehtoistyötä
useamman kuukauden ajalta. Tähän asti hallituskokoonpanosta riippumatta ovat
osallistujat koostuneet suurin osin yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä,
varsinaisten jäsenten osallistumisen ollen minimaalista. Vuonna 2019 järjestetyillä
syyspäivillä Lautsian kartanolla olitoisena päivänä luennoimassa koirien selkäsairauksista
arvostettu pääneurologiZizinauskas eläinsairaala Aistista. Kyseinen luento keräsikuulijoita
enemmän ulkopuolisista kuin yhdistyksen jäsenistä. Koska vapaaehtoisia tekijöitä on vaikea
saada, pidämme tarkoituksenmukaisempana keskittyä vain yhteen kertaan vuodessa
järjestettäviin syyspäiviin. Päätettiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen
sääntömuutosehdotus syys- ja kevätvuosipäivien muuttamisesta syyspäiviksi syys-
lokakuun aikana.

Yhdistyksen jäsenkokous pidettäväksi kerran vuodessa:
Peruste: kiinnostus yhdistyksemme vuosikokouksiin osallistumiseen on ollut lähes aina
yhdistyksen olemassaolon aikana erittäin vähäistä. Pidämme tarkoituksenmukaisena siirtyä
kerran vuodessa pidettävään jäsenkokoukseen, kuten on useissa rotuyhdistyksissä siirrytty.
Ehdotetaan jäsenvuosikokouksen pitämistä helmi-maaliskuun aikana. Päätettiin hyväksyä
yksimielisesti hallituksen sääntömuutosehdotus jäsenkokouksen pitämiseksi kerran
vuodessa.

11,.

12.
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12.2. Yhdistyksen hallituksen kannanotto jäsenkasvattajiin, sekä toimihenkilöihin
kohdistuneita someraivoja. Someraivoamiset, toisten asioihin puuttumiset, asioiden
vääristämiset tarkoituksenmukaisestija toisten mustamaalaamiset ovat vaikuttaneet
voimakkaasti sekä rodun valintoihin että pentujen ostamisiin ja saaneet paljon

hämmennystä aikaan. Keskustelua aiheesta. Yleistä keskustelua siitä, mitä negatiivinen
keskustelu rodusta ja/tai kasvattajista saa aikaiseksi rodulle. Päätettiin, että lehteen
tehdään kirjoitus aiheesta.

12.3. Mirkka llveskoskija Eija Kantola esittävät, että PEVISA-muutokseksi 1".1".2021-

alkaen nartun jalostuskäytön alaikärajaksiasetetaan puolitoista vuotta. Esitys lähetetty
sä h kö posti I I a 1.2.1..2020 käsite ltävä ksi kevätvuosikokou ksee n 2020.

Puheenjohtaja Tarja Flinkman avasiaiheen lukemalla eläinlääkäriSaila Kipon kirjoituksen
aiheesta. Liite

PEVISA esitys 1 (llveskoski, Kantola):
- Nortun tulee ostutushetkellä olla 78 kuukoutto täyttänyt. Mikäli narttu on astutushetkellä

nuorempi kuin 18 kuukautta, ei sen pentuja rekisteröidä.
Peruste: Nartun pitää olla aikuinen astutuksen ajankohtana. Aikuinen narttu on
psyykkisestija fyysisestivalmis synnytykseen ja huolehtimaan pennuista. Samoin henkinen
puoli on aikuisella koiralla jo kehittynyt, jolloin narttu on kykeneväinen opettamaan
pennuille tarvittavia taitoja pentuaikana. Liian aikaisin pennutettu narttu voi opettaa
pennuille epätoivottavia käytösmalleja.

12.4. Hallituksen vastaesitykset Mirkka llveskosken ja Eija Kantolan tekemään
PEVISA-muutos esitykseen PEVISA-muutokseksi 1..1..2021.. Mikäli pentueen vanhemmat
eivät täytä alla olevaa PEVISA-muutosehdotusta, ei niiden pentuja rekisteröidä.

PEVISA esitys 2 (hallitus):
- lolostukseen käytettävällä cotonilla (nortut ja urokset) tulee olla ennen ostutusto

voimassd olevat virolliset silmii- jo polvitorkostuslausunnot, mitkä voidaan ottao
ensimmäisen kerran koiran ollessd 78 kk:n iköinen.

Perusteet: Pentujen kehityksen kannalta on tärkeää, että emo on fyysiseltä ja psyykkiseltä

kehitystasoltaan riittävän kypsä jalostuskäyttöön ja hoitamaan pennut. Vähintään yhtä

tärkeä, elleijopa tärkeämpi pentujen kehityksen kannalta on, että emon fyysinen ja

mentaalinen kunto ovat hyvät kanto-, synnytys- ja pentuajalle.

Jalostuskäytössä olevien narttujen fyysisen ja psyykkisen kehityksen kulkua ja tasoa, sekä

kykeneväisyyttä synnytykseen ja pentujen hoitamiseen ei voida määritellä yleisellä tasolla

edes rodun sisällä. Kasvattaja on oikea henkilö arvioimaan jalostusyksilönsä kehitystason.

Silloin kun kasvattajien omaan arviointikykyyn ei luoteta, voidaan PEVlSAlla asettaa vallalla

olevan käsityksen mukaisesti rajoite nartun jalostuskäyttöiälle.

PEVISA rajoite ei kuvaa nartun fyysistä, eikä psyykkistä kehitystasoa, eikä kerro mitään
nartun fyysisestä tai mentaalisesta kunnosta jalostuskäytön aikana. Fyysisen ja mentaalisen

kunnon vaikutus on merkittävä sekä nartulle itselleen että pentujen tasapainoisen

kehityksen kannalta ja ansaitsee tulla huomioiduksi yhtenä osa-alueena nartun
jalostuskäyttöä arvioitaessa. Tätä asiaa ei voida kuitenkaan todentaa muuten, kuin

luottamalla kasvattajan omaan arvioon.

PEVISA-rajoitteiden tulee koskea sekä urosta että narttua, sitä eivoida määritellä
pelkästään narttua koskevaksi. Asettamalla alaikärajaksi 18 kk ennen virallisen silmä- ja
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polvitarkastuksen tekemistä, saadaan varmistettua jalostusyksilöiden tosiasiallinen ikä
ennen astutusta (koiranet).

PEVISA esitys 3 (hallitus): PEVtSAan ei tehdä muutoksia.
Peruste: Ei nähdä tarpeelliseksitehdä muutosta PEVISAan sen perusteella, ettei kyseiset
asiat ole yleisenä ongelmana rodussamme. Yksittäisten kasvattajien tekemät
jalostusvalinnat kertovat pelkästään numeroita, eivät koko totuutta, eivätkä varsinkaan
totuutta jalostusyksilön kehitys- ja/tai kuntotasosta. Meidän tulee pystyä luottamaan
siihen, että jokainen kasvattaja tekee parhaansa jalostusvalinnoissaan olemassa olevien
tietojensa pohjalta. Parhaansa tekeminen eitarkoita läpinäkyvyyttä sosiaalisessa mediassa,
eikä parhaansa tekemiseen tarvita pakotteita. Se, mitä kasvattajat tarvitsevat parhaansa
tekemiseen on hyvässä hengessä oleva, antoisa, positiivinen, luova, innostava ja
kannustava kasvattajien keskeinen yhteistyö. Näin yltiömäisen positiiviseen yhteistyöhön
on mahdollista yltää silloin kun osataan vastaanottaa pohdittavaksi omasta
mukavuusalueesta poikkeavia näkemyksiä.

Suoritettiin äänestys PEVISA ehdotuksista.
Esitys 1, 5 puolesta, 25 vastaan
Esitys 2, 2 puolesta 29 vastaan
Esitys 3, 25 puolesta, 6 vastaan

Päätettiin hyväksyä äänestyksellä esitys 3, 25 puolesta ja 6 vastaan. Perusteena
Kennelliiton tekemä esitys eläinsuojelulakiin, että vain yli 18 kk:n ikäinen narttu voidaan
astuttaa.

13. Kokouksen päättäminen. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Kokouksen puheenjohtaja Riku Tenhunen Kokouksen sihteeri Meeri Sevilä-Niang

Pöytäkirjan oikeaksi ta rkastaneet:

Anne Tenhunen Henna Hurula
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Suomen Coton de Tul6ar ry

Hallitus

TOI M I NTASU U N N ITELMA VUODELLE 2O2I

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin SKL-

FKK) hyväksymänä rotuyhdistyksenä edistäen puhdasrotuisten coton de tul6ar rotuisten koirien jalostusta
ja käyttöä. Yhdistys toimii Coton de tul6areista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa

toteuttamiseksi yhdistys järjestää rodun harrastukseen liittyvää tiedotus-, koulutus-, näyttely- ja muuta
toim intaa. Yhdistys voi ha rjoittaa jul ka isutoimintaa.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys järjestää kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta, kevät- ja syyskokouksen. Mikäli

sääntömuutosehdotus toteutuu, järjestetään jäsenistölle jatkossa vain yksi vuosikokous. Tarvittaessa
yhdistys voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa läsnäolokokoukseen ja pitää muut heidän ennalta sopimansa

kokoukset sähköpostitse. Tarvittaessa hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen.

Talous

Yhdistys saa tuloja pääasiassa jäsenmaksuista. Muita tuloja yhdistys voi saada mainosjulkaisuista, erilaisista

lahjoitu ksista, sponsorisopim u ksista sekä ta pa htumien jä rjestä misistä.

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen,

sekä saatujen tarjousten pohjalta. Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat.

Taloudellista tilannetta kartoitetaan vuoden mittaan ja seurataan talousarvion toteutumista.

Toiminta ja koulutukset

Tulevana toimikautena yhdistyksellä on tarkoitus kouluttaa hallituksen ja jalostustoimikunnan jäseniä sekä

järjestää jäsenistölle kevät- ja syyspäivät. Mikäli sääntömuutosehdotus ehdotus toteutuu, järjestetään

jäsenistölle vain syyspäivät. Jäsenistölle järjestettävien kevät- ja syyspäivien toteutuminen on riippuvainen

osallistujien määrästä.

Yhdistys kouluttaa jalostustoimikunnan ja hallituksen jäseniä tarvittaessa. Koulutusten osalta harkitaan,

mikä on yhdistyksen ja sen toiminnan edun mukaista. Jäsenistölle on pyrkimys järjestää erilaisia luentoja

kevät- ja syyspäivien yhteyteen.

Julkaisutoiminta

https://sign.visma.net/fi/document-check/1c3948b4-f2cf-4ecd-8963-32dcdc4bba43

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Yhdistys julkaisee Cotonit-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Muu toiminta

Yhdistys pyrkiijärjestämään jalostustarkastuksia. Yhdistyksen jäsenistö voi halutessaan järjestää match
show- tai muita koiratapahtumia yhdistyksen taloudellisen tilan parantamiseksi.

Tiedottaminen

Yhdistys tiedottaa jäsenistöä yhdistyksen verkkosivuilla, Cotonit-lehdessä ja/tai sahk<ipostitse. Yleistä
rotuun liittyvää tai yhdistyksen kaikille avoimeen toimintaan liittyvät julkaisut tapahtuvat edellisten lisäksi
tarvittaessa myös yhdistyksen omilla sivuilla sosiaalisessa mediassa.

Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla.

Tulevana toimikautena Suomen Coton de Tul6ar ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä jatkamaan
hyvälle alulle saatua kehitystyötä rotumme parhaaksi.

Koikkien tapohtumien osdlta on huomioitdva korona pandemia tilanne jo siitä annetut viralliset
ohjeistukset.

To rj a Flin kmo n, pu h eenjohtaja Meeri Sevilä-Niang, sihteeri
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Suomen Coton de Tul6ar ry

Jalostustoimikunta

JATOSTUSTOI M I KUN NAN TOI Ml NTASU U N N ITETMA vuodell e 2O2L

Jalostustoimikunta tarkkailee rodun terveyttä ja kannustaa ottamaan jalostukseen käytettäville koirille

MyDogDNA passin, sekä kondrodystoriaan ja selkäsairauteen (IVDD) kehitetyn geenitestin CDDY.

Suositellaan myös kuvauttamaan jalostukseen käytettävien yksilöiden selät.

1. Leena Reponen, Tarja Flinkman ja Tiina Nykänen työstävät apurahahakemusta selkätutkimuksiin.

Selkätutkimusprojekti tulee kestämään useamman vuoden. Edellä mainitut henkilöt ovat

sitoutuneet viemään asian loppuun.

2. Jalostustoimikunta laatii rodun luonnetestauksiin ihanneprofiilin.

3. Järjestää mahdollisuuksien mukaan jalostustarkastuksia.

4. Ylläpitää jalostusuroslistaa ja kannustaa kotikoiria jalostukseen laajentamaan käytettävissä olevien

uroksien määrää.

5. Antaa jalostusneuvontaa sekä auttaa kasvattajia jalostusvalinnoissa käytettävissä olevaa tietoa
hyödyntäen.

6. Antaa pentuneuvontaa yleisellä tasolla pentua etsiville.

7. Lisää luonne- ja käytöstietoutta erilaisia keinoin.

8. Antaa luonne- ja käytösneuvontaa jäsenille.

Jalostustoimikunnan puolesta

Meeri Sevilä-Niang
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Riku Tenhunen

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tarja Flinkman < kennel.guajiro@gmail.com >

pe{antai 6. marraskuuta 2020 12.18

Riku Tenhunen
Fwd: Syyskokous - PEVISA-ehdotukset

Edel leenlähetetty viesti
Lähettäjä: "Saila Kippo" @>
Päiväys: 2.1,1.2020 22.09
Aihe: Syyskokous - PEVISA-ehdotukset
Vastaanottaja:'.TarjaFlinkman',@>,.,ScDTryPuheenjohtaja.'
@>
Kopio:

Oheisena kannanottoni Suomen Coton de Tulear ry:n syyskokouksen 2020 esityslistan kohtaan, jossa käsitellään
PEVISA-ehdotuksia. Kirjoitan tämän kannanoton sähköpostiviestillä puheenjohtaja Tarja Flinkmanille, joka on
lupautunut lukemaan sen ao. kohdassa puolestani, sillä olen itse estynyt saapumasta paikalle.

Mielestäni ei enää nykyään pidä käyttää PEVISA-määräyksissä sanamuotoa, että pentuetta ei rekisteröidä, jos
PEVISA-ehto/ehdot eivät täyty. Pitää olla "rekisteröidään EJ-rekisteriin", koska rekisteröimättömien pentujen
myyntiä täytyy kaikin mahdollisin keinoin ehkäistä erityisesti meidän rodussamme, joka jo pitkään on ollut myös
pentutehtailun uhrina. Ja varsinkin nyt korona-aikan+ kun pentujen kysyntä on lisään§nyt lähes
räjähdysmäisestl pitää yhdis§ksen viesti kasvattajakunnalle ja koiranomistajille olla, että mieluummin pentue
myydään rekisteröitynä EJ-rekisteriin kuin jätetään kokonaan rekisteröimättä.

En henkilökohtaisesti kannata virattisten terveystarkastusten 18 kk:n minimi-ikää PEVISA-ohjelmaan 12 kk:n
sijasta. Se hankaloittaa suotta jalostussuunnitelmien tekoa, kun terveystarkastukset jäävät niin viime tippaan
nartun juoksujen jo lähes§essä. Lisäksi joukkotarkastusten hyödyntäminen melko varmasti estyy, sillä täällä
Jyväs§lässäkään, missä sentään on silmätarkastuseläinlääkäri, eijoukkotarkastuksia ole niin tiheästi, että
tarkastusajan saisituohon ajankohtaan täsmätyksi. Muillakaan roduilla ei PEVISA-ohjelmassa ole vastaavaa
vaatimusta, vaikka nartun ikä astutushetkellä pitäisikin olla ohjelman mukaan vähintään 18 kk.

Suomen Kennelliitto on jo ottanut kantaa nartun minimi-ikään. Kennelliiton nettisivujen mukaan Kennelliitto
vaatii uuteen eläinsuojelulakiin sisällytettäväksi, että nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.
Mielestäni cotoneiden seuraavaa PEVISA-ohjelmaa suunniteltaessa hyödyttäisi rodun kokonaisterveyttä
enemmän vaikkapa jonkinlaiset raja-arvot patellaluksaatiolle yksilö- tai yhdistelmäkohtaisesti siihen suuntaan,
kuin voimassa olevissa jalostussuosituksissa on. Tervepolvisten (0/0) osuus rodussa näyttää nimittäin olevan
hiljakseen laskussa: cotoneiden terveystilastossa v. 1990-L995 0-polvisia 85% jav.2OL5-2O2O enää78%.

Parhain terveisin Saila Kippo
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7.11.2020 Gmail - Kevätkokouksen käsittelyyn, pevisa

]*t Gmail SCDT ry Sihteeri <scdt.sihteeri@gmail.com

Kevätkokouksen käsittelyyn, pevisa
1 viesti

llveskosken kennel <kennel.ilveskosken@gmail.com> 12. tammikuuta2020 klo 20.3
Vast. ott.: SCDT ry Sihteeri <scdt.sihteeri@gmail.com>, SCDT ry Puheenjohtaja <scdt.puheenjohtaja@gmail.com>, Eija
Kantola <woolwillas@gmail.com>

Hei,

Ohessa esitys seuraavaan kevätkokoukseen käsiteltäväksi.

yt Mirkka llveskoskija Eija Kantola
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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