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Aika Sunnuntai 24.4.2022 klo. 12:00 

Paikka Etäkokous TEAMS-sovelluksen kautta, virallinen kokousosoite Pietiläntie 7 A 1, Nummela 

Läsnä 17 jäsentä, sekä 2 edustettuna valtakirjalla (liite 1)  

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Hallituksen puheenjohtaja Tanja Saviaro avasi kokouksen klo 12:01, ja toivotti osallistujat 

tervetulleiksi. 
 

2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ 

ÄÄNTENLASKIJAT 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tanja Saviaro ja sihteeriksi Linda Värtö. Kokous päätti, että 

pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla myös 

ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Sari Holm ja Annika Hohenthal. 
 

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla helmikuussa 2022. Kevätkokouskutsu on myös 

lähetetty 13.2.2022 jäsenkirjeen ohessa koko jäsenistölle, ja uudelleen erillisenä kutsuna 23.3.2022 

esityslistan kanssa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa läsnä on 17 jäsentä 
ja lisäksi 2 jäsentä edustettuna valtakirjalla. Kokouksen äänimäärä on 19. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin. 
 

5. ESITETÄÄN HALLITUKSEN JA JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2021 

Käytiin läpi hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2021 (liite 2). 

Hyväksyttiin hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset vuodelta 2021. Kokouksessa 

tiedusteltiin mahdollisuutta saada kokousmateriaalia sähköpostitse luettavaksi jälkikäteen. 
Puheenjohtaja lupasi, että kokousmateriaali lähetetään sähköpostitse osallistuneille. 
 

6. ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 

Toiminnantarkastajien allekirjoittama alkuperäinen toiminnantarkastuskertomus esiteltiin 

kokoukselle jaetulta näytöltä. Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (liite 3) sekä tuloslaskelma 
tilierittelyin. Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 92,04 euroa. 
 

7. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS 

Vahvistettiin Suomen Kääpiöpinserit ry:n tilinpäätös vuodelta 2021. 
 

8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021. 
 

9. ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVÄKSI PÄIVITETTY JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA, 

PEVISAEHDOTUKSET JA ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 

Käytiin läpi päivitetty jalostuksen tavoiteohjelma (liite 4), Pevisa-ehdotukset ja rotukohtaiset 

erityisehdot (liite 5). 

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Tiia Virkamäki esitteli päivitetyn JTO:n. Huomionarvoista on, 

että käytetyimmän uroksen tiedetään jättävän anomaliaa. Varvasanomaliaa periyttävän tai sitä 
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sairastavan koiran jalostuskäyttöä ei suositella. Virkamäki kertoi, että Suomen Kääpiöpinserit ry on 

vastaanottanut lausuntopyynnön Pohjoismaiselta Kennelunionilta rotukohtaisten ohjeiden 

päivityksestä. Yhdistyksen jättämässä lausunnossa nostettiin esiin kääpiöpinsereillä 

varvasanomalia, liioiteltu arkuus ja aggressiivisuus. RKO-lausuntoon ei ole vielä kokoushetkellä 

saatu vastausta. 

Jalostuksen tavoiteohjelmasta löydettiin muutamia päivittämättömiä kohtia, ja sovittiin 

korjattavaksi muun muassa kohdan 4.1 teksti sukusiitosasteesta sekä MH-taulukon +2b sekä 

paukkuärtyisyys ei-toivottaviksi. Silmäsairausosiosta Linda Värtö nosti esille ristiriidan lasiaisen 

rappeuman suhteen, rodun JTO:ssa lukee että sairasta koiraa "ei pidä käyttää jalostukseen", mutta 
SKL:n kanta on, että voi käyttää perustellusti terveen yksilön kanssa. Päädyttiin korjaamaan teksti 

samaan muotoon SKL:n mukaan. Satu Tupeli-Kokkonen mainitsi, että silmätutkittujen koirien 

määrää pitäisi yrittää saada kasvatettua. 

Ville Meronen ehdotti, että kokous valtuuttaa hallituksen ja jalostustoimikunnan tekemään 

tarvittavat virheiden korjaukset JTO:n ennen sen palauttamista Kennelliitolle. Ehdotus hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

Pevisa-vaihtoehdoista äänestettiin. Äänestyksen äänet jakautuivat seuraavasti. Vaihtoehto 1 = 13 

ääntä, vaihtoehto 2 = 5 ääntä, vaihtoehto 3 = 1 ääni. Suomen Kääpiöpinserit ry:n ehdotus uudeksi 

PEVISA-ohjelmaksi on vaihtoehto 1: 
 
VAIHTOEHTO 1 
Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassaoleva, alle 24 kk vanha silmätarkastustulos seuraavin erityisehdoin: koiran, jolla 

on todettu HC, PRA, linssiluksaatio, tai PHTVL/PHPV aste 2-6, jälkeläisiä ei rekisteröidä. Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla 
voimassaoleva, yli 12 kk iässä annettu polvitarkastustulos seuraavin erityisehdoin: koiran, jolla on todettu patellaluksaatio aste 2-4, 
jälkeläisiä ei rekisteröidä. Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kk. HUOM! Kennelliiton polvilumpioluksaatio-ohjeen mukaan alle 

kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. 
Lisäksi jokaiseen kohtaan sisältyy toistaiseksi voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 

pentuetta). (Päivitetty 18.5.2009) 

 
 

10. VALITAAN EDUSTAJA SUOMEN KENNELLIITON YLEISKOKOUKSEEN 27.11.2022 

Ehdotettiin Tanja Saviaroa, ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

11. VALITAAN EDUSTAJA SEKÄ HENKILÖKOHTAINEN VARAEDUSTAJA SUOMEN KENNELLIITTO RY:N 

VALTUUSTOON KAUDELLE 2023-2025 

Tanja Saviaroa ehdotettiin valtuustoedustajaksi, hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. 

Varaedustajaksi ehdotettiin Linda Värtö. Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

12. VALITAAN EDUSTAJA SUOMEN AGILITYLIITON VUOSIKOKOUKSIIN 

Ehdotettiin, että hallitus valitsee edustajan agilityliiton vuosikokouksiin. Ehdotus hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT, JOISTA VOIDAAN KESKUSTELLA, MUTTA PÄÄTTÄÄ VAIN 

YKSIMIELISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ 

Ville Meronen käytti puheenvuoron liittyen Snautseri-Pinseri -lehteen ja apinapinserien 

tilanteeseen. Snautserit ovat ilmoittaneet eroavansa yhteisestä lehdestä, jonka jälkeen lehteä 

julkaiseviksi roduiksi jäävät kääpiöpinseri, pinseri ja apinapinserit. Hän ehdotti, että yhdistyksen 

hallitus pohtii lehtiasiaa tarkasti ja varaa aikaa keskustelulle syyskokouksessa lehden 

tulevaisuudesta. Lisäksi hän mainitsi, että SnaPi-rotujen yhteisessä 

ulkomuototuomaritoimikunnassa oli keskusteltu apinapinserien tilanteesta ja kuulumisesta 

Suomen Kääpiökoirat ry rotujärjestöön. Tulevaisuudessa esitetään mahdollisuutta apinapinsereille 

liittyä pinserien rotujärjestön alaisuuteen. 
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14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:07. 

 

 

VAKUUDEKSI 

 

 

_________________________  __________________________ 

Tanja Saviaro, puheenjohtaja  Linda Värtö, sihteeri 

 

 

_________________________  __________________________ 

Sari Holm, pöytäkirjan tarkastaja  Annika Hohenthal, pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 


