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SUOMEN LANCASHIRE HEELER –YHDISTYS RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
AIKA

17.3.2013 klo 13.25 – 16.35

PAIKKA

Työhuone Tuulensuu, Tuulensuuntie 10, 37800 Toijala

LÄSNÄ

Kati Hämäläinen
Päivi Järvelä
Anna Kulmakorpi
Iida Lähdekorpi
Marketta Lähdekorpi
Pia Markkanen
Nelli Numminen
Stina Nässling
Marianne Ojala
Sari Polvinen
Eva Stadius
Tiina Sundholm
Johanna Säämänen
Eeva Teräväinen
Ulla Tommila
Tuija Hatakka
Osallistujaluettelo (liite 1).

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kulmakorpi toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja
avasi kokouksen.
2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI JA KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA
TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marketta Lähdekorpi, sihteeriksi Tuija Hatakka sekä
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Järvelä ja Ulla Tommila.
3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.
5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO
Yhdistyksen hallituksen sihteeri Tiina Sundholm esitteli tilinpäätöksen (liite 2) ja
toimintakertomuksen (liite 3) sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Jalostustoimikunnan
toimintakertomuksen (liite 4) esitteli jalostustoimikunnan varapuheenjohtaja Eeva
Teräväinen.
Yhdistyksen toimintakertomukseen tehdään seuraavat muutokset:
-

kohta Muu toiminta: teksti ” Kennelliiton Jalostusneuvojien neuvontapäiville
osallistuivat xx.xx.2012 Anna Niiranen ja 20.10.2012 Eeva Teräväinen, Eva Stadius

2 (5)

-

ja Sari Polvinen” muutetaan muotoon: ” Kennelliiton Jalostusneuvojien
neuvontapäiville osallistuivat 21.-22.4.2012 Anna Niiranen ja 20.10.2012 Eeva
Teräväinen, Eva Stadius ja Sari Polvinen.”
kohta Tapahtumat: teksti ”Agilitypäivä järjestettiin 14.4.2012 Helsingissä.” muutetaan
muotoon: ”Agilitypäivä järjestettiin 14.4.2012 Tampereella.”

Jalostustoimikunnan toimintakertomukseen tehdään seuraavat muutokset
:
-

kohta Vuosiyhteenveto: teksti ”Vuonna 2012 heelereitä osallistui kokeisiin ja
teksteihin” muutetaan muotoon ” Vuonna 2012 heelereille kertyi koe- ja testikäyntejä
seuraavasti:”
kohta Toiminta: teksti ” Kasvattajapäivä (avoin kaikille) toteutettiin 10.2.2012
Keravalla.” muutetaan muotoon ”Kasvattajapäivä (avoin kaikille) toteutettiin
10.2.2013 Keravalla.”
kohta Toiminta: teksti ”20.10.2013 Jalostusneuvojien neuvottelupäivä/Espoo SKL”
muutetaan muotoon ”20.10.2012 Jalostusneuvojien neuvottelupäivä/Espoo SKL”.

Vuosikertomukset hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vuoden 2012 tileistä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.

7. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA
JÄSENMAKSUJEN SUURUUS
* Esitetään, että nuorisojäsenen jäsenmaksu 10 e nykyisen 25 e sijasta, muuten jäsen- ja liittymismaksut
pysyvät ennallaan
Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kulmakorpi esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman
vuodelle 2013 (liite 5). Yhdistyksen hallituksen sihteeri Tiina Sundholm esittelin yhdistyksen
tulo- ja menoarvion vuodelle 2013 (liite 6). Jalostustoimikunnan varapuheenjohtaja Eeva
Teräväinen esitteli jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman (liite 7).
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaan tehdään seuraava muutos:
-

kohta Muut tapahtumat: teksti ”Rotuunotto 5/2013, Keravalla” muutetaan muotoon
”Rotuunotto 9.5.2013, Helsingissä”

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmaan tehdään seuraava muutos:
-

kohta Tapahtumat: lisätään teksti ”Luonnetesti 15.9.2013 Valkeakoskella”

Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. Tulo- ja menoarvio 2013
hyväksyttiin sellaisenaan.
Vahvistetaan vuoden 2012 vuosikokouksen päätös jäsenmaksuista vuodelle 2013.
Päätettiin, että jäsenmaksukäytäntöä ajantasaistetaan siten, että kyseisen toimintavuoden
jäsenmaksut päätetään kyseisen vuoden vuosikokouksessa. Esimerkiksi vuoden 2014
jäsenmaksut päätetään vuoden 2014 vuosikokouksessa. Jäsenmaksulaskut lähetetään
yhdistyksen jäsenille vuosikokouksen jälkeen. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu
eräpäivään mennessä, jäsenyys päättyy ja jäsenlehteä ei enää lähetetä. Vuoden viimeisessä
hallituksen kokouksessa todetaan eronneiksi ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet kuluneen
vuoden jäsenmaksua. Päätöksen myötä kohtaa * Esitetään, että nuorisojäsenen jäsenmaksu
10 e nykyisen 25 e sijasta, muuten jäsen- ja liittymismaksut pysyvät ennallaan, ei tarvitse
käsitellä.
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8. VALITAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN
TILALLE. EROVUOROSSA OLEVAT JÄSENET: TIINA SUNDHOLM, LAURA RUOKOLAINEN JA SARI
POLVINEN
Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Anna Kulmakorpi.
Hallituksen jäseniksi valittiin Tiina Sundholm, Sari Polvinen ja Nelli Numminen. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Irene Kiuru ja Sanna-Maija Hahto.
9. VALITAAN YKSI TAI KAKSI TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARATILIN/TOIMINNANTARKASTAJAT
Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Korpela ja hänen varamiehekseen Marjo Huhtakangas.
10. VALITAAN EDUSTAJAT SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY:N, HELSINGIN SEUDUN
KENNELPIIRI RY:N JA SUOMEN PAIMENKOIRAYHDISTYS RY:N KOKOUKSIIN
Valittiin yhdistyksen edustajaksi Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokoukseen Sari Polvinen.
Valitaan yhdistyksen edustajaksi Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kokoukseen Jaana
Hyttinen, mikäli hän suostuu.
Valitaan yhdistyksen edustajaksi Suomen Paimenkoirayhdistys ry:n kokoukseen SannaMaija Hahto ja Eija Kansanaho, mikäli he suostuvat.

11. KÄSITELLÄÄN EHDOTUS HALLITUKSEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKORVAUKSISTA
VUODELLE 2013
* Esitetään, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista v. 2013 on 0,16
e/km. Matkakorvauksen yläraja on 60 e/henkilö/kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköpostikokouksista.
Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.
* Esitetään, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16
e/km yhdistyksen tapahtumien järjestelyihin liittyvistä matkoista. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin
korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa
tapahtuma-ajankohdasta.
Hyväksyttiin esitykset sellaisenaan.

12. KESKUSTELLAAN JA PÄÄTETÄÄN KASVATTAJASITOUMUKSESTA
* Esitetään päätettävän kahdesta vaihtoehdosta:
a) kasvattajasitoumus päivitetään ehdoiltaan yksiselitteisemmäksi (päivityksestä jalostustoimikunnan
ehdotus)
b) kasvattajasitoumuksesta luovutaan kokonaan ehtojen tulkinnanvaraisuuden, valvonnan hankaluuden ja
hyötynäkökohtien vuoksi.
Äänestyksessä vaihtoehto a sai 12 ääntä ja vaihtoehto b sai 4 ääntä.
Jalostustoimikunnan varapuheenjohtaja Eeva Teräväinen esitteli jalostustoimikunnan
ehdotuksen päivitetystä kasvattajasitoumuksesta (liite 8).
Kasvattajasitoumukseen tehdään seuraavat muutokset:
-

teksti: ”Sitoudun kasvatustoiminnassani noudattamaan Suomen Lancashire Heeler
-yhdistys ry:n (jatkossa SLHY) jalostuksen tavoiteohjelmaa ja sen mukaisesti
käyttämään kasvatustoiminnassani ainoastaan yksilöitä, jotka täyttävät siinä mainitut
SLHY:n jalostuskriteerit.” muutetaan muotoon ”Sitoudun kasvatustoiminnassani
noudattamaan Suomen Kennelliiton jalostusstrategiaa sekä Suomen Lancashire
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Heeler -yhdistys ry:n (jatkossa SLHY) jalostuksen tavoiteohjelmaa ja sen mukaisesti
käyttämään kasvatustoiminnassani ainoastaan yksilöitä, jotka täyttävät siinä mainitut
SLHY:n jalostuskriteerit.”
teksti: ”Jalostustoimikunta sitoutuu kasvattajaa koskevissa päätöksissä
noudattamaan SLHY:n jalostuksen tavoiteohjelmaa.” muutetaan muotoon
”Jalostustoimikunta sitoutuu kasvattajaa koskevissa päätöksissä noudattamaan
Suomen Kennelliiton jalostusstrategiaa sekä SLHY:n jalostuksen tavoiteohjelmaa.”
kohta ”Kasvattajasitoumuksen ehdot” muutetaan muotoon ”Lisäksi sitoudun
seuraaviin ehtoihin:”
kohta 1. teksti: ”Olen Suomen Kennelliiton jäsen ja olen allekirjoittanut Suomen
Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.” muutetaan muotoon ”Olen allekirjoittanut
Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.”
kohta 2. teksti: ”Käytän Suomen Kennelliiton kauppasopimus- ja sijoituskaavaketta
eivätkä niihin kirjaamani lisäehdot saa muodostua kohtuuttomiksi pennunostajalle.”
muutetaan muotoon ”Käytän Suomen Kennelliiton kauppasopimus- ja
sijoituslomakkeita, eivätkä niihin kirjaamani lisäehdot saa muodostua kohtuuttomiksi
pennunostajille.”
kohta 4. teksti: ”Kerron pennunostajalle rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja
sairauksista, koiran vanhempien terveydentilasta sekä niiden aiemmissa pentueissa
tai lähisukulaisilla esiintyneistä vioista ja sairauksista sekä näiden seikkojen
merkityksestä kyseiselle koiralle.” muutetaan muotoon ”Annan mahdollisimman
tarkan kirjallisen selvityksen pennunostajalle rodussa esiintyvistä perinnöllisistä
vioista ja sairauksista, koiran vanhempien terveydentilasta sekä niiden aiemmissa
pentueissa tai lähisukulaisilla esiintyneistä vioista ja sairauksista sekä näiden
seikkojen merkityksestä kyseiselle koiralle.”
kohta 5. teksti: ”Yhdistän vain koiria, joiden sukusiitosprosentti viidellä sukupolvella
laskettuna on korkeintaan 6,25.” muutetaan muotoon ”Teen vain yhdistelmiä, joiden
sukusiitosprosentti viidellä sukupolvella laskettuna on alle 6.25.”
kohta 6. teksti: ”Käytän jalostuksessa vain koiria, joiden geneettinen perimä
linssiluksaation suhteen on tiedossani enkä tee yhdistelmiä, joista voi
syntyä geneettisesti sairaita pentuja.” muutetaan muotoon ”Käytän jalostuksessa
vain koiria, joiden geneettinen perimä tunnetun linssiluksaatiogeenivirheen suhteen
on tiedossani enkä tee yhdistelmiä, joista voi syntyä geneettisesti sairaita pentuja.”
kohta 7. teksti: ”Vältän uusintayhdistelmiä.” muutetaan muotoon ”En tee
uusintayhdistelmiä.”
kohta 8. teksti: ”Käytän virallisessa silmätarkastuksessa kaikki rekisteröitävät
pentueeni 6-8 viikon iässä.” muutetaan muotoon ”Käytän virallisessa
silmätarkastuksessa kaikki pentueeni 6-8 viikon iässä.”
kohta 9. teksti: ”Pyrin varmistamaan, että kaikki kasvattini on silmätarkastettu
virallisesti 1-vuotiaana ja aikuisiällä (3-5 -vuotiaana).” muutetaan muotoon ”Pyrin
varmistamaan, että kaikki kasvattini on silmätarkastettu virallisesti noin 1-vuotiaana
ja aikuisiällä (3-5 -vuotiaana).”
kohta 10. teksti: ”Pyrin varmistamaan, että kaikki kasvattini on polvitarkastettu
virallisesti 1-vuotiaana ja yli 3-vuotiaana.” muutetaan muotoon ”Pyrin varmistamaan,
että kaikki kasvattini on polvitarkastettu virallisesti 1-vuotiaana ja yli 3-vuotiaana.
Käytän patellaluksaation aste 1-tuloksen saaneelle koiralle vain 0-tuloksen saanutta
koiraa, enkä käytä patellaluksaation aste 2-4 saaneita koiria lainkaan jalostukseen.”
kohta 11. teksti: ”Ilmoitan SLHY:n jalostustoimikunnalle jokaisen omistamani ja
kasvattamani koiran, jolla on ilmennyt rodun PEVISAssa mainittuja sairauksia tai
näiden ensioireita tai muita jalostuksen kannalta merkittäviä sairauksia tai vikoja.”
muutetaan muotoon ”Ilmoitan SLHY:n jalostustoimikunnalle jokaisesta
omistamastani ja kasvattamastani koirasta, jolla on ilmennyt rodun PEVISAssa
mainittuja sairauksia tai näiden ensioireita tai muita jalostuksen kannalta merkittäviä
sairauksia tai vikoja.”
kohta 12. teksti: ”Ilmoitan ja maksan pennunostajani SLHY:n pennunostajajäseniksi.”
muutetaan muotoon ”Ilmoitan ja maksan pennunostajani hänen suostumuksellaan
SLHY:n pennunostajajäseniksi.”
kohta 13. teksti: ”Poikkean kasvattajasitoumuksen ehdoista vain SLHY:n
jalostustoimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla.” muutetaan muotoon ”Poikkean
kasvattajasitoumuksen ehdoista vain SLHY:n jalostustoimikunnalta ennen astutusta
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anotulla poikkeusluvalla, joka on myös myönnetty ennen astutusta.”
kohta Saan, teksti: ”yhteystietoni Heeler Harrastajat -lehden kasvattajatauluun
maksutta” muutetaan ”yhteystietoni Heeler Harrastajat -lehden
sitoumuskasvattajalistalle maksutta”
kohta Saan, teksti: ”yhteystietoni ja linkin internet-sivuilleni SLHY:n verkkosivujen
sitoumuskasvattajatauluun” muutetaan muotoon ”yhteystietoni ja linkin internetsivuilleni SLHY:n verkkosivujen sitoumuskasvattajalistalle”
kohtaan ”Mikäli poikkean toiminnassani kasvattajasitoumuksen ehdoista ilman
SLHY:n jalostustoimikunnan myöntämää poikkeuslupaa, menetän edellä mainitut
sitoumuskasvattajaoikeuteni määräajaksi.” lisätään Vuoden 2012 vuosikokouksen
pöytäkirjasta kohdan 12 päätökset.

Kasvattajasitoumus hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

13. KÄSITELLÄÄN MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT, JOISTA VOIDAAN KESKUSTELLA, MUTTA EI
PÄÄTTÄÄ
Keskusteltiin seuraavista asioista:
-

Vuosikokous valtuutti yhdistyksen hallituksen anomaan Suomen Kennelliitolta rodun
nimen palauttamista takaisin nykyisestä lancashirenkarjakoirasta alkuperäiseksi
lancashire heeleriksi.
Tuomaritoiveena vuoden 2014 erikoisnäyttelyyn esitetään Liz Cartledgeä tai Roy
Barkeria.
Hallitus keskustelee ja tekee esityksen yhdistyksemme mahdollisesta liittämisestä
Suomen Agilityliittoon.
Keskusteltiin Genoscoperin DNA- ja DLA-tutkimuksista.

Vuoden Heeler 2012 -arvon sai Jarabindan Doba Hiili, omistaja Laura Hynninen, ohjaaja Outi
Hälli.
Vuoden Aktiivi 2012 -palkinnon sai Teija Salomaa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI

Marketta Lähdekorpi
puheenjohtaja

Tuija Hatakka
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Päivi Järvelä
pöytäkirjantarkastaja

Ulla Tommila
pöytäkirjantarkastaja

