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VUOSIKOKOUS

ESITYSLISTA
Aika

20.9.2020 klo 12.00
Äänioikeuden tarkistaminen klo 11.10 – 11.50.

Paikka

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri,
Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajat:
Ääntenlaskijat:
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajat (liite 1) ja
äänestysoikeudet.
- Ilmoitettu Sheltit-lehdessä 3/2020 sivulla 6. Lehti ilmestyi viikolla 35/2020.
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7. Vuodelta 2019 hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomusten (liitteet 2 ja 3),
tilinpäätöksen (liite 4) ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5) kuuleminen.
8. Vuoden 2019 toimintakertomuksien ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
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9. Jäsenmaksu vuodelle 2021
Hallitus esittää, että vuoden 2021 jäsenmaksut ovat samat kuin vuonna 2020:
Varsinainen jäsen 30 e, perhejäsen 5 e ja nuorisojäsen (8 - 17 v.) 15 e. Ainaisjäseneksi
liittymismaksu 300 e. Kasvattajan ilmoittamat uudet jäsenet 10 e/pentu (koko pentue
samalla kertaa ja omistajien luvalla).

10. Jäsenyhdistyksien jäsenmaksuhyvitys vuodelle 2021
Vuoden toteutuneista jäsenmaksuista hyvitys jäsenyhdistyksille on ollut 6 %. Summa
jaetaan jäsenyhdistyksille jäsenmäärän mukaan.
11. Vuoden 2020 hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmien (liitteet 6 ja 7)
sekä tulo- ja menoarvion (liite 8) esittäminen.
12. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmien sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen.
13. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
14. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä on erovuorossa Minna Jokinen
(1 v. jäljellä: Jaana Karonen)
Kausille 2020-2021 Etelä-Suomen Sheltit ry ehdottaa: Kia Sormo
b. Lännen Shelttiyhdistys ry:stä on erovuorossa Katriina Kauhaniemi
(1 v. jäljellä: Niina Kaanela, joka on ilmoittanut että ei ole enää käytettävissä.)
Kausille 2020-2021 Lännen Shelttiyhdistys ry ehdottaa: Tarja Rostén ja Katja Laine
c. Hämeen Sheltit ry:stä on erovuorossa Petri Ala-Tuuhonen
(1 v. jäljellä: Jasmine Rautapuro)
Kausille 2020-2021 Hämeen Sheltit ry ehdottaa: Heli Kauppila
d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä on erovuorossa Arto Temonen
(1 v. jäljellä: Kirsi Ruotsalainen)
Kausille 2020-2021 Savo-Karjalan Sheltit ry ehdottaa: Anne-Mari Hakkarainen
e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä on erovuorossa Päivi Lilleberg
(1 v. jäljellä: Seija Sipola)
Kausille 2020-2021 Pohjois-Suomen Sheltit ry ehdottaa: Ella Saarenpää
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15. Hallituksen varajäsenten valinta.
a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä v. 2019 varajäsen oli Saija Viskari
Varajäseneksi vuodelle 2020 Etelä-Suomen Sheltit ry ehdottaa: Minna Jokinen
b. Lännen Shelttiyhdistys ry:stä v. 2019 varajäsen oli Tiina Ståhlberg
Varajäseneksi vuodelle 2020 Lännen Shelttiyhdistys ry ehdottaa: Katriina
Kauhaniemi
c. Hämeen Sheltit ry:stä v. 2019 varajäsen oli Riia Blom
Varajäseneksi vuodelle 2020 Hämeen Sheltit ry ehdottaa: Iekku Husa
d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä v. 2019 varajäsen oli Anne-Mari Hakkarainen
Varajäseneksi vuodelle 2020 Savo-Karjalan Sheltit ry ehdottaa: Johanna Heinonen
e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä v. 2019 varajäsen oli Hanna Pääkkönen
Varajäseneksi vuodelle 2020 Pohjois-Suomen Sheltit ry ehdottaa: Tiina Ojala
16. Toiminnantarkastajien (2 kpl) ja varatoiminnantarkastajien (2 kpl) valinta.
Vuoden 2019 toiminnantarkastajat olivat Aki Korhonen ja Riitta Oksman.
Vuoden 2019 varatoiminnantarkastajat olivat Hannu Saarilahti ja Laura Mättö.
Toiminnantarkastajat 2020:
Varatoiminnantarkastajat 2020:
17. Kunniajäseneksi kutsuminen.
Hallitus ehdottaa yksimielisesti Mirja Kukkamäen kutsumista yhdistyksen
kunniajäseneksi. Perusteena pitkäaikainen toimiminen Shetlanninlammaskoirat ry:n
sihteerinä.
18. PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) jatkaminen
ja kyynärnivelien röntgenkuvaamisen lisääminen PEVISAAN.
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.
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Kennelliitto pyytää huomioimaan, että röntgenkuvaukset kannattaa tehdä hyvissä 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).
19. Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry sääntömuutosehdotus
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 vähintään
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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.

20. Muut asiat.
a. Keskustellaan uroksen jälkeläismäärän rajoittamisesta PEVISASSA.
b. Keskustellaan polvilumpioluksaatiotutkimuksen lisäämisestä PEVISAAN.

21. Kokouksen päättäminen.

