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Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2014
Suomen Coton de Tulear ry

Pöytäkirja 1/2014

Aika

16.2.2014 klo 13.00

Paikka

ABC Lahdesjärvi Tampere, Automiehenkatu 39, 33840 Tampere

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06
1.1. Kokouksessa paikalla oli 15 jäsentä ja jäsenten kokonaismäärä 297
1.2. Todettiin kokousedustajien äänivaltaisuus (liite1)
2. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen järjestäytyminen
3.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teija Frondèn.
3.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Kumpula.
3.3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Molari ja Päivi Molari.
3.4. Valitaan pöytäkirjantarkistajat
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kallinen ja Anu Junikka.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin esityslista
5. Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset, ja yhdistyksen
taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys
Anu Junikka esitti jalostustoimikunnan toimintakertomuksen 2013 (liite 2)
Teija Frondèn esitti hallituksen toimintakertomuksen 2013 (liite 3)
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6. Esitetään tilinpäätökseen perustuva toiminnantarkastus
Kaija Kallinen esitti tilikauden 2013 toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4)
Satu Aronen luki vuoden 2013 tasekirjan (liite 5)
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Suomen Coton de Tulear ry:n valitsemat toiminnantarkastaja Päivi ja Timo Molari eivät puoltaneet
tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuosien 2011 ja 2012 hallitukselle ja tilivelvollisille.
Vuoden 2013 tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille hallituksen jäsenille
vuodelta 2013.
8. Päätetään yhdistyksen uusista säännöistä
8.1. Suomen Coton de Tulear ry:n säännöt (sääntömuutosehdotus 3.11.2013) on julkaistu
yhdistyksen 4/2013 lehdessä jäsenille.
8.2. Säännöt on modernisoitu uutta yhdistyslakia vastaavaksi ja yhdistystoiminta helpottuu
- sääntöihin muutettu syyskokouksen 2.11.2013 käsiteltyjen toiveiden perustella seuraava asia:
*äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
-säännöt lähetetään SKKY:lle hyväksyttäväksi ja sen jälkeen Patentti ja rekisterihallitukseen
- keskusteltiin riittääkö hallitukseen valittavaksi kaksi varajäsentä. Todettiin, että hallitukseen
riittää kaksi varajäsentä
- todettiin sääntöjen olevan selkeät
8.3. Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus
9. Esitellään ja hyväksytään uusi rodun jalostuksentavoiteohjelma
9.1. Jalostuksentavoiteohjelma on julkaistu jäsenten luettavaksi yhdistyksen kotisivuilla 17.1.2014
9.2. Tavoiteohjelma sisältää myös historiatietoa rodusta sekä tietopaketin ja täten ohjelmassa
otettu huomioon myös uudet jäsenet
9.3. Tavoiteohjelmaa voisi päivittää uudelleen vuonna 2016, todettiin, että päivitys on järkevää
9.4. Kokouksessa keskusteltiin pitäisikö tavoiteohjelmassa korostaa myös sitä, että rotu on terve ja
pitkäikäinen. Näillä perustein päätettiin, että tavoiteohjelmaan lisätään oma terveys kappale tätä
asiaa varten ja joka sijoitetaan ennen sairauslistaa. Jalostustoimikunta on muutoinkin valmis
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korjailemaan ohjelmaa ja palautetta on tullut. Jalostustoimikunta toivoo myös lisää toimintakuvia
rodusta esim. Agility yms.
9.5. Kokouksessa tiedusteltiin myös onko sairauksista tilastoa ja minkä ikäisillä koirilla sairauksia
tavataan. Todettiin, että terveyskyselyitä tullut 30 kpl ja määrä on vähäinen. Jalostustoimikunta
pyrkii saamaan lisää vastanneita ja toivoo, että kotikoirat myös kävisivät terveystarkastuksissa.
Tavoitteena on saada kesäkuun lehteen kooste tästä asiasta.
9.6. Jalostuksentavoiteohjelmasta on työn alla sähköinen versio
9.7. Päätettiin, jäsenet lukevat JTO:n muutosten jälkeen ja ilmoittavat mielipiteensä
jalostustoimikunnalle
9.8. Kokous hyväksyi JTO:n, mutta seuraavin korjauksin: terveysosiota lyhennetään ja lisätään
kappale siitä, että Coton de Tulear on yleisesti ottaen varsin terve rotu.
10. Päätetään esitettävä rotukohtainen PEVISA-ehdotus
PEVISA
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto sekä voimassa
oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Rekisteröinnin rajaarvona on polvilumpioluksaation aste 2. Polvituloksen 2 saanut koira voidaan kuitenkin
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta
sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Ohjelma on voimassa 31.12.2018 saakka.

PEVISA ohjelmassa oleva kohta herätti puheenaihetta povilumpioluksaatio aste 2. Kallio on
sanonut, että PEVISA ei saa vetää koskaan liian tiukalle. Kuinka pennut? PEVISA ei saa mennä
Kennelliiton sääntöjen ohi. Kuinka rekisteröidään pentuja jos tämä PEVISA hyväksytään?
Jokainenhan voisi tietysti rekisteröidä pentunsa EJ rekisteriin. Lisäksi todettiin, että tällä karsitaan
myös yhdistyksen jäseniä. Todettiin myös, että kasvattajahan itse kantaa vastuun ja harva
kuitenkaan haluaa tehdä pentuja riskikoirilla.
Nykyinen suositus: koiralla tulee olla virallinen polvitutkimuslausunto ja pentuja ei oteta
huomioon.
Aiemmin lähetetty PEVISA SKKY:lle on tälläkin hetkellä voimassa, ja jos tämän hetkinen PEVISA
valitaan, niin jalostussuosituksia tulisi tiukentaa ja toivotaan, että kaikki kasvattajat lähtevät
noudattamaan jalostussuositusta.
Uutta PEVISA ehdotusta ei hyväksytty.
Hyväksyttiin nykyisin voimassa oleva PEVISA ohjelma toistaiseksi (liite 6)
11. Muut esille tulevat asiat
11.1 Puheenjohtaja luki hallituksesta oma-aloitteisesti eronneiden henkiöiden erokirjeet.
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11.2. Hallituksesta ovat eronneet seuraavat henkilöt:
Jenni Peltola 9.2.2014 (liite 7)
Niina Kalliola 16.2.2014 (liite 8)
Sade-Maria Tuominen 16.2.2014 (liite 9)
Kokouksessa päätettiin hyväksyä Jenni Peltolan, Niina Kalliolan ja Sade-Maria Tuomisen erot
hallituksesta.
Puheenjohtaja kertoi, että hallitus ei ole päätäntävaltainen tämän kokouksen jälkeen.
Laittammeko ”lapun luukulle” vai voimmeko tässä hätä tapauksessa valita uudet väliaikaiset
hallituksen jäsenet.
Todettiin tilanteen olevan poikkeustilanne.
Ehdotettiin, että voisiko asian käsitellä kohdassa Muut esille tulevat asiat ja valita väliaikainen
hallitus syyskokoukseen 2014 saakka.
Todettiin, että teemme yhdistyksen vastaisen päätökseen vedoten yhdistyslaki pykäliin 24 ja 23
Todettiin, että jäsenet voivat valtuuttaa vajaavaltaisen hallituksen toimimaan väliaikaisesti tässä
kokouksessa päätetyissä asioissa.
Esityslistaan ei ole voitu lisätä seuraavia kohtia, koska eroamiset ovat tapahtuneet juuri ennen
kevätkokousta: Käsitellään hallituksen eroanomukset eikä kohtaa väliaikaisen hallituksen
muodostaminen ja hallituksen jäsenten valinta.
Kokous myös päätti, että tilanne on niin poikkeuksellinen, että hyväksyttiin valittavaksi kaksi
väliaikaista jäsentä syyskokoukseen 2014 saakka.
Valitaan kaksi väliaikaista hallituksen jäsentä käsiäänestyksellä.
Kokous on ääntenenemmistöllä vallinnut väliaikaisiksi hallituksen jäseniksi syyskokoukseen 2014
saakka seuraavat henkilöt:
Charlotta Karlsson ja Meeri Sevilä-Niang
11.3. Kesäpäivät
Kesäpäiviä suunniteltiin pidettäväksi 28–29.6. Kesäisempää ajankohtaa oli mietitty, koska
ohjelmassa on turkinhoitoa ja silloin on jo lämmintä. Ihmiset lähtevät lomalle Juhannuksesta ja
osanottajia saattaa olla todella vähän. Ehdotettiin uutta ajankohtaa joko 24. -25.5.2014 tai 7. 8.6.2014.

5

Kesäpäivien pitopaikaksi oli jo alustavasti suunniteltu Tuusulassa olevaa Vanhankylän Kartanoa.
Alueella on neljän hengen mökkejä, joissa majoitukset olisivat mahdollisia. Satu Aronen selvittää
uutta ajankohtaa ja palaa pikaisesti hallitukselle. Jotta asia saadaan mahdollisimman pian
jäsenistön tietoon, asia pitäisi saada esille maaliskuussa julkaistavaan lehteen.
11.4. Jäseniltä tullut posti
11.4.1 Puheenjohtaja luki Laura Herukan, Raija Lassilan ja Hannele Törmänen lähettämän kirjeen
(liite 10)
Konnevedellä on pidetty monet kokoukset, joka on melko lailla keskellä Suomea. Sijainnista
huolimatta pohjoisesta ei ole tullut montaa osallistujaa.
Anu kertoi, että viimeksi kevätpäivät olivat Kuopiossa ja siitä huolimatta Itä-Suomen harrastajat
eivät kuitenkaan olleet mukana.
Eija totesi, että seuraavat päivät pitää olla paljon pohjoisemmassa.
Eri tapahtumien järjestäminen vuoroin etelässä ja pohjoisessa todettiin hyväksi ideaksi.
Yhdistyksen tilaisuuksien järjestäminen eri puolilla suomea otetaan seuraavien tapahtumien osalta
huomioon.
Uusista säännöistä keskusteltiin, että yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin äänestys tapahtuu
luovutetulla valtakirjalla.
Saila vetosi uusiin hyväksyttyihin sääntöihin.
11.4.2. Puheenjohtaja luki Timo ja Päivi Molarin kirjeen (liite 11)
Timo perusteli, että ajoa tulee kuitenkin paljon ja on kohtuullista maksaa kulukorvaus ajetuista
kilometreistä. Eikä tasapuolinen kohtelu ole toteutunut aiemmin ja tästä syystä toivotaan
käytäntöön raamit.
Vuonna 2013 on ollut kuitenkin maksettu matkakorvauksia ja rahaa on nostettu pankista näihin
kuluihin, vaikka tästä ei ole ollut mitään päätöstä.
Ehdotettiin kulukorvausta maksettavaksi kerran vuodessa esim. 50 -100€.
Päätettiin, että jatkossa kuljetaan omalla kustannuksella. Jatkossa kokouksissa tarjotaan vähintään
kahvia ja kahvileipää.
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11.5. Vuoden Coton kilpailu säännöt
Puheenjohtaja luki Timo Molarilta tulleen kirjeen (liite 12)
Keskusteltiin, miksi kotimaisen yhdistyksen tulisi palkita ulkomailla näyttelyissä käyneitä, johon
todettiin, että kuitenkin ulkomaan näyttelyihin osallistujat tuovat kuitenkin mainetta Suomeen.
Ehdotettiin henkilöä joka kokoaisi kaikkien näyttelytulokset ja laskisi niiden pisteet (myös agility ja
toko).
Syksyllä käsitellään uudet vuoden Coton kilpailu säännöt.
Tämän hetkiset Vuoden Coton de Tulear säännöt on päätetty vuoden 2012 kevätkokouksessa.
11.6. Timo Molari luki Niina Kalliolan terveiset toiminnantarkastusten julkaisemisesta
Leena Parviainen on pyytänyt, että toiminnantarkastuskertomus menee lehteen.
Keskustelua syntyi toiminnantarkastuksissa mainituista henkilöiden nimistä -> tietosuoja kysymys.
Todettiin, että nettisivuilla ei voida julkaista toiminnantarkastuksia.
Yksimielisesti kokouksessa päätettiin, että toiminnantarkastuskertomukset ovat saatavilla
jäsensihteeriltä haluttaessa. Päätöksestä ei ollut kenelläkään eriävää mielipidettä.
11.7. Puheenjohtaja kertoi, että Faunatar Sello on pyytänyt rotu esittelyä Cotonista.
Lauantait ovat parhaita esittelypäiviä ja paras aika alkaa n. 12 jälkeen. Esittely kestää n. 2 h.
Kokousedustajilta kysyttiin, olisiko halukkaita rotumme esittelijöitä?
11.8. Yhdistyksen Logo
Yhdistyksellä ollut oma Logo joka ei kuitenkaan ole enää ollut käytössä. Ehdotettiin, että lehteen
laitettaisiin logo piirustuskilpailu.
11.9. Maailmanvoittajanäyttely
Palkitaan ROP veteraanit, ROP narttu ja uros ROP kasvattaja, ROP pentu, Junior voittaja
Palkinnoiksi päätettiin hankkia erikokoisia Pentikin poroja.
Puheenjohtaja puhui myös Kaivopuiston kiertopalkinnoista ja toivoo, että niihin jatkossakin tulisi
kaiverrukset

7

11.10. Match Show, Dracula show
Kokouksessa todettiin että kaikenlaista näyttely toimintaa voidaan järjestää. Keskusteltiin myös,
että esim. Dracula Shown järjestämiseen tarvittaisiin mukaan joku muukin yhdistys / taho.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.37

