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Paikka:

Pohjos-Hämeen Kennelpiiri, Tampereentie 484,33880 Lempäälä

Läsnä

Kaksikymmentäyksi (21) yhdistyksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
Shetlanninlammaskoirat ry:n puheenjohtaja Jani Laitamäki avasi kokouksen.
2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Jani Laitamäki.
3. VALITAAN KOKOUKSELLE SIHTEERI
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Niina Ojala.
4. VALITAAN KAKSI (2) PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI (2) ÄÄNTENLASKIJAA.
Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Kirsi Ruotsalainen ja Jasmine
Rautapuro.
Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajien toimivan myös ääntenlaskijoina. Ehdotusta kannatettiin ja
yksimielisesti hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat: Kirsi Ruotsalainen ja Jasmine Rautapuro
Ääntenlaskijat: Kirsi Ruotsalainen ja Jasmine Rautapuro
5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, OSANOTTAJAT (LIITE 1 ) JA
ÄÄNIOIKEUDET
Ilmoitettu Sheltit-lehdessä 3/2020 sivulla 6. Lehti ilmestyi viikolla 35/2020
Kokouksessa läsnä 21 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä (liite 9)
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Ehdotettiin keskusteltavaksi kohdassa 20. Muut esille tulevat asiat lisäksi etäkokouksen
järjestämisen mahdollistaminen sekä valtakirjalla äänestäminen. Lisäksi ehdotettiin keskustelua
yhdistyksen lehdestä, kotisivuista ja erikoisnäyttelyiden järjestämisestä.
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Lisättiin kohtaan 20. Muut esille tulevat asiat pykälä C keskustellaan sääntömuutoksesta koskien
etäkokouksen järjestelyitä sekä valtakirjaäänestystä ja keskustellaan yhdistyksen lehdestä,
kotisivuista ja erikoisnäyttelyiden järjestämisestä
Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
7. VUODEN 2019 HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUSTEN (LIITTEET 2 JA
3), TILINPÄÄTÖKSEN (LIITE 4) ja TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON (LIITE 5) KUULEMINEN
Tutustuttiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomuksiin ja tilinpäätöksiin.
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Keskusteltiin vanhojen vuosikirjojen alaskirjaamisesta sekä varastonarvosta.
8. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ TILI-JA
VASTUUVAPUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
9. JÄSENMAKSU VUODELLE 2021
Hallitus esittää, että vuoden 2021 jäsenmaksut ovat samat kuin vuonna 2020: Varsinainen jäsen
30e, perhejäsen 5e ja nuorisojäsen (8-17v.) 15e. Ainaisjäseneksi liittymismaksu 300e. Kasvattajan
ilmoittamat uudet jäsenet 10e/pentu (koko pentue samalla kertaa ja omistajien luvalla).
Keskusteltiin jäsenmäärän kehityksestä viimeisimmän maksukorotuksen jälkeen sekä miten
yhdistyksen kulurakenne on nyt katettu.
Hallituksen ehdotusta kannatettu ja yksimielisesti hyväksytty.
10. JÄSENYHDISTYKSIEN JÄSENMAKSUT VUODELLE 2021
Vuoden toteutuneista jäsenmaksuista hyvitys jäsenyhdistyksille on ollut 6%. Summa jaetaan
jäsenyhdistyksille jäsenmäärän mukaan.
Yhdistyksen varainhoitaja esitteli jäsenmaksuhyvityksen perusteet.
Esitystä kannatetiin ja yksimielisesti hyväksyttiin.
11. VUODEN 2020 HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMIEN (LIITTEET 6 JA
7) SEKÄ TULO-JA MENOARVION (LIITE 8) ESITTÄMINEN.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Esitetiin kirjoitusvirheiden huolellista tarkastamista ja korjaamista, lajivastaavien lisäämistä
toimintakertomukseen sekä koiratanssin mestaruuskilpailujen huomioimista
toimintakertomuksessa.
12. VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMIEN SEKÄ TULO -JA MENOARVIOIDEN HYVÄKSYMINEN
Kohdan 11. muutosten jälkeen hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja
menoarviot (liitteet 6,7,8)
13. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA.
Ehdotettiin Jani Laitamäki, kieltäytyi.
Ehdotettiin Heli Kauppila, kieltäytyi.
Ehdotettiin Petri Ala-Tuuhonen.
Yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Ala-Tuuhonen.
14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä erovuorossa Minna Jokinen
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(1v. jäljellä: Jaana Karonen)
Etelä-Suomesta ehdotettiin Kia Sormo 2-vuotiskaudeksi
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
2v Kia Sormo (2020-2021), 1v Jaana Karonen (2020)
b. Lännen Shelttiyhdistys ry:stä on erovuorossa Katriina Kauhaniemi
(1v. jäljellä: Niina Kaanela, joka on ilmoittanut että ei ole enää käytettävissä)
Lännen Shelttiyhdistyksestä ehdotettiin Tarja Rosten 2-vuotiskaudelle ja Katja Laine (1vuotiskaudelle)
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
2v Tarja Rosten (2020-2021), 1v Katja Laine (2020)
c. Hämeen Sheltit ry:stä on erovuorossa Petri Ala-Tuuhonen
(1v. jäljellä Jasmine Rautapuro)
Hämeen Shelteistä ehdotettiin Heli Kauppila
Ehdotettiin Niina Ojala
Ääniä annettiin 21 kappaletta. Heli Kauppila yhdeksän (9) ja Niina Ojala kaksitoista (12).
Niina Ojala valittiin 2-vuotiskaudelle
2v Niina Ojala (2020-2021), 1v Jasmine Rautapuro (2020)
d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä erovuorossa on Arto Temonen
(1v. jäljellä: Kirsi Ruotsalainen joka luopui paikastaan kokouksessa)
Savokarjalan Shelteistä ehdotettiin 2-vuotiskaudelle Anne-Mari Hakkarainen ja Kirsi
Ruotsalainen. Eniten ääniä saanut valitaan 2-vuotiskaudella ja toinen ehdokas 1-vuotiskaudelle.
Tässä kohdassa toiseksi ääntenlaskijaksi valittiin Iekku Husa Kirsi Ruotsalainen ollessa jäävi.
Ääniä annettiin 21 kappaletta. Anne-Mari Hakkarainen yksi (1), Kirsi Ruotsalainen
seitsemäntoista (17), tyhjä kolme (3).
Kirsi Ruotsalainen valittiin 2-vuotiskaudelle ja Anne-Mari Hakkarainen 1-vuotiskaudelle.
2v Kirsi Ruotsalainen (2020-2021), 1v Anne-Mari Hakkarainen (2020)
e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä on erovuorossa Päivi Lilleberg
(1v. jäljellä: Seija Sipola)
Pohjois-Suomen Shelteistä ehdotettiin Ella Saarenpää.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
2v. Ella Saarenpää (2020-2021), 1v Seija Sipola (2020)
15. HALLITUKSEN VARAJÄSENTEN VALINTA
a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä oli Saija Viskari.
Etelä-Suomen Shelteistä ehdotetaan: Minna Jokinen.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
b. Lännen Shelttiyhdistysry:stä oli Tiina Ståhlberg.
Lännen Shelttiyhdistyksestä ehdotetaan Katariina Kauhaniemi.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
c. Hämeen-Sheltit ry:stä oli Riia Blom
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Hämeen Shelteistä ehdotetaan Iekku Husa, kieltäytyi.
Ehdotettiin Sanna Kaita, kieltäytyi.
Ehdotettiin Heli Kauppila
Ehdotettiin Anu Isoaho
Ääniä annettiin 21 kappaletta. Heli Kauppila kolmetoista (13) Anu Isoaho seitsemän (7)
tyhjä yksi (1)
Heli Kauppila valittiin varajäseneksi
d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä oli Anne-Mari Hakkarainen
Savo-Karjalan Shelteistä ehdotetaan Johanna Heinonen
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä oli Hanna Pääkkönen
Pohjois-Suomen Shelteistä ehdotetaan Tiina Ojala
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
16. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2kpl) ja VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
Vuoden 2019 toiminnantarkastajat ovat olleet Aki Korhonen ja Riitta Oksman.
Vuoden 2019 varatoiminnantarkastajat ovat olleet Hannu Saarilahti ja Laura Mättö.
Ehdotettiin, että edelliset jatkavat toiminnantarkastajina (lupa tarkastettu)
Ehdotettiin, että edelliset jatkavat varatoiminnantarkastajina.
Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.
Toiminnantarkastajat 2020: Aki Korhonen ja Riitta Oksman
Varatoiminnantarkastajat 2020: Hannu Saarilahti ja Laura Mättö
17. KUNNIAJÄSENEKSI KUTSUMINEN
Hallitus ehdottaa yksimielisesti Mirja Kukkamäen kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi.
Perusteena pitkäaikainen toimiminen Shetlanninlammaskoirat ry:n sihteerinä.
Esitystä kannatettu ja yksimielisesti hyväksytty.
Uusi kunniajäsen Mirja Kukkamäki
18. PEVISA-ohjelmien (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) jatkaminen ja
kyynärnivelen röntgenkuvaamisen lisääminen PEVISA-ohjelmaksi:

Hallitus ehdottaa PEVISA-ohjelman jatkamista. Ehdotus uudeksi PEVISA-ohjelmaksi:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla
lonkkakuvauslausunto,
kyynärnivelkuvauslausunto ja
voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran
jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien terveyslausuntojen on oltava voimassa koiran
astutushetkellä, jotta pennut voidaan rekisteröidä normaalisti.
Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä
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ajoin ennen odotettavissa olevaa juoksua. Lausuntojen saaminen voi kestää pitkään.
Röntgenkuvat lausutaan Kennelliitossa ja niiden lausunto on voimassa vasta, kun
tulos on maksettu ja kirjautunut KoiraNettiin. Röntgenlausunnot ovat voimassa
koiran koko eliniän.
Silmälausunnot antaa niiden lausumisoikeudet omaava eläinlääkäri ja ne tulevat
voimaan lausumishetkellä. Silmälausunto on voimassa rodun PEVISA-ohjelmassa
määritellyn ajan. Vanhentunut lausunto on uusittava ennen seuraavaa astutusta.
Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa:
Ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa poiketa
PEVISA-ohjelmasta lonkka- ja kyynärniveltuloksen osalta. Poikkeuslupa koskee
ulkomailla tapahtuvista astutuksista ja
tuontispermalla tapahtuvista siemennyksistä syntyvien pentueiden rekisteröintiä.
Poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvia
astutuksia. Suomessa vieraileva uros voidaan tarvittaessa joko
 tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai
 rotujärjestöltä voi hakea tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.
Rotujärjestön puollon jälkeen asia siirtyy Kennelliiton Jalostustieteellisen
toimikunnan (JTT:n) päätettäväksi.



Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä koiran astutushetkellä, jotta pennut voidaan
rekisteröidä normaalisti. (Katso myös Suomen Kennelliitto ry:n Koirarekisteriohje 2017
kohta 9: Ulkomaisen uroksen jalostuskäyttö)
Huom! Astutushetkellä ulkomaisella uroksella tulee olla voimassa oleva silmälausunto (ei
vanhempi kuin 24kk).
Edellisen jalostustoimikunnan jäsen Tarja Rosten alusti ehdotusta.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Hallituksen esitystä kannatettiin ja yksimielisesti hyväksyttiin.
PEVISA-ohjelman Shetlanninlammaskoirille lisätään kyynärnivelen röntgenkuvaaminen.
PEVISA-ohjelmaa jatketaan Shetlanninlammaskoirilla hallituksen esityksen mukaisesti.
19. SHETLANNINLAMMASKOIRAT-SHETLAND SHEEPDOGS RY SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
Hallituksen ehdotus kursiivilla
5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Jäsen,
joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä,
katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai
tarkoitusperien vastaisesti taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on rikkonut eläinsuojelulakia
tai on erotettu SKL-FKK:sta, yhdistyksen hallituksella on yksimielisellä päätöksellä oikeus
erottaa jäsen yhdistyksestä. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.
10 § KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistys voi
kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
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vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa
hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko
yhdistyksen julkaisussa, kotisivuilla, Facebookissa tai sähköpostilla. Jokaisella
jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta maksaneella jäsenellä on
äänioikeus vuosikokouksessa. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna
aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja
jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Valtakirjalla
ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan
avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei
vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa
asioissa puheenjohtajan mielipide.

Sheltit-lehden päätoimittaja alusti sääntömuutosehdotusta.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
5§ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Ehdotusta kannatettu ja hyväksytty
10§ KOKOUKSET
Ehdotettiin hallituksen ehdotusta muotoiltavan seuraavasti:
Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko
yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa
sähköpostilla.
Ehdotusta kannatettu ja hyväksytty yksimielisesti.
Muutetaan Shetlanninlammaskoirat ry:n sääntöjä kohdista 5§ ja 10§. Kohta 5§ hallituksen esityksen
mukaisesti ja kohta 10§ kokouksessa ehdotetulla lauseella.
20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
a. Keskustellaan uroksen jälkeläismäärän rajoittamisesta PEVISASSA
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Jälkeläismäärän rajoittaminen voi olla hankalaa esim. tapauksissa joissa kyse on henkilön
yritystoiminnasta ja laki ei salli yritystoiminnan rajoittamista. Toivottiin enemmän tiedon
jakamista jäsenistölle siitä mitä vaikutuksia uroksen liikakäytöllä on shetlanninlammaskoirien
populaatioon
b. Keskustellaan polvilumpioluksaatiotutkimuksen lisäämisestä PEVISAAN
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Toivotaan jalostustoimikunnalta enemmän tietoa onko PEVISA ohjelma muissa roduissa
auttanut polvilumpioluksaation vähenemisessä roduissa.
c. Keskustellaan yhdistyksen lehdestä, kotisivuista, erikoisnäyttelyistä sekä etävuosikokousten
mahdollisuudesta ja valtakirjalla äänestämisestä
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Yhdistyksen lehden toimittaja tilanne on nyt hyvä ja lehteen saadaan juttuja eri aiheista. Mutta
lisää kirjoittajia saa tulla mukaan. Lehden työstämisessä on ollut haasteita johtuen koneiden
rikkoutumisista ja kiireellisitä aikatauluista josta syystä lehteen on päässyt myös virheitä.
Yhdistyksen kotisivujen uudistaminen etenee. Toivottiin uuden hallituksen nimeämään
työryhmää kotisivujen työstämiseen.
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Shetlanninlammaskoirien erikoisnäyttelyiden järjestämisessä on ollut alaosastoilla vaikeuksia.
Näyttelyiden järjestämiseen toivottiin yhdistykseltä apua ja mahdollisesti näyttelytoimikunnan
perustamista joka auttaa järjestelyvuorossa olevaa alaosastoa.
Keskusteltiin vuosikokousten järjestämisestä etäyhteydellä ja toivottiin hallitusta tutkimaan
tätä mahdollisuutta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä valtakirjalla äänestäminen yhdistyksen sääntöihin ja
toivottiin hallituksen tutkivan tätä mahdollisuutta.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:33

Vakuudeksi

__________________________
Jani Laitamäki
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Niina Ojala
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

_________________________
Kirsi Ruotsalainen
pöytäkirjantarkastaja
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_________________________
Jasmine Rautapuro
pöytäkirjantarkastaja

