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Päivä & Aika:
Paikka:

Tiistai 13.04.2021 klo:18:00
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
TEAMS kokous

Läsnä:

Etäyhteydellä:
Maija Hänninen,
Janette Hiekkamies,
Erik Lindholm,
Mandi Blomqvist,
Annika Wallden,
Anni Eskeli,
Hanna Heinonen,
Tiina Raijas,
Marjatta (Jatta) Pailinna-Rosenlöf
Marjo Nygård,
Pekka Keränen,

Anna-Riikka Kivelä,
Tiina Assinen,
Saija Suhonen,
Taina Nygård,
Kristina Heinonen,
Katja Kelloniemi,
Virve Sipola,
Carina Kitti,
Anu Ahlroos,
Nunnu Salonen

Kokouspaikalla:
Tuire Okkola,
Eeva Laukkanen,
Anne Sinisalo,
Matti Luoso,
Anne Eriksson
Nea Jäger
Poissa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kokouksen avaus
STJ ry hallituksen puheenjohtaja Tuire Okkola avasi kokouksen kello: 18:07 ja toivotti kaikki tervetulleeksi
kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Terrilife 01/2021 lehdessä sekä yhdistyksen internetsivuilla. Todettiin kokouksen
olevan päätösvaltainen.
3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Valtakirjat ja äänivaltaisuus on tarkistettu.
Liite 1: osallistujalista ja valtakirjat
Ääniä yhteensä 47 (yhdistysääniä 46 ja jäsenääniä 1)
4. Kokouksen järjestäytyminen: a) puheenjohtajan vaali b) sihteerin vaali c) pöytäkirjantarkastajien vaali d)
ääntenlaskijoiden vaali
4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuire Okkola
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4.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anne Sinisalo
4.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Eriksson ja Jatta Pailinna Rosenlöf
4.4. Äänestyksessä käytetään äänestyskoppi.fi sovellusta, joka antaa äänestystuloksen automaattisesti.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat ääntenlaskijoina
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
5.1. Hallituksen jäsenen Juuli Nilssonin eroilmoitus kesken kauden, uuden hallitusjäsenen valinta vuoden
2021 ajalle hänen tilalleen.
6. Esitetään toimintakauden 2020 toimintakertomus
Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin seuraavin
muutoksin:
6.1. Kirjoitusasun korjaus
Merkkipäivät:
Carina Kitti
60 vuotta
Kirsi Sainio
60 vuotta
7. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä, sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Anne Sinisalo esitti yhdistyksen tilinpäätöksen ja Anne Eriksson luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Päätettiin hyväksyä tilit ja puoltaa vastuuvapaus tilivelvollisille.
Puheenjohtajana toimi vastuuvapauden myöntämispykälässä Marjo Nygård
8. Hyväksytään kuluvan vuoden 2021 toimintasuunnitelma
Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Päätettiin, että vuoden 2021 jäsenmaksu on ennallaan: henkilöjäsen 30 € ja yhdistysjäsen 5 €/jäsen
10. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
Tuire Okkola esitteli vuoden 2021 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin.
11. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (2020–2021). Järjestön puheenjohtajalta
ei vaadita jäsenyyttä.
Todettiin, että vuodelle 2021 tätä pykälää ei käsitellä. Nykyinen puheenjohtaja Tuire Okkola, on valittu
vuosille 2020–2021.
12. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 11 §:n mukaisesti erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset ja heidän vastuualueensa STJ hallituksessa V2020:
Carina Kitti, jäsensihteeri
Anu Ahlroos-Lehmus
Maija Hänninen
Marja Talvitie, tuomarikoulutusvastaava (ei jatka)
Néa Jäger, viestintätoimikunnan vetäjä, Terrilife lehtitoimikunta
Kristina Heinonen, viestintätoimikunnan jäsen
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Janette Hiekkamies
Juuli Nillsson -> 1 vuoden ajaksi kaudelle 2021
Hallitukseen 2021–2022 ehdotettiin seuraavia henkilöitä:
Carina Kitti
Anu Ahlroos-Lehmus
Néa Jäger
Kristina Heinonen
Janette Hiekkamies
Annika Walldén
Pekka Keränen
Maija Hänninen
Vuoden 2021 hallitukseen kaudelle 2021–2022 valittiin seuraavat henkilöt:
Kaikki ehdotetut henkilöt tulivat valituksi 2 vuodeksi.
Juuli Nilssonin tilalle 1 vuodeksi ei valittu ketään.
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkistamaan kuluvan
vuoden toiminta- ja tilikauden tilejä ja hallintoa
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin nykyiset toiminnantarkastajat Timo Haavisto ja Viivi AlaLuusua ja heidän varahenkilöikseen Hilkka Haavisto ja Matti Luoso.
14. Päätetään matkustussäännöstä
Kilometrikorvaus on puolet verottajan asettamasta korvauksesta eli 0,22 €/km. Korvausta maksetaan
näyttelytoimikunnan jäsenille. Hallituksen jäsenille korvaus maksetaan yksittäistapauksissa 50 km
ylittävältä osalta esim. kokous- ja koulutusmatkoista.
15. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat
Päätös: hallitus valtuutettiin päättämään toimikuntien vetäjät ja toimikuntien kokoonpanot
16. Hyväksytään uudet jäsenyhdistykset tai yhdistyksien eroaminen
Ei uusia
17. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:
17.1. Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään seuraavan rodun
jalostuksentavoiteohjelmat (JTO):
kääpiöbullterrieri 2022-2025, JTO luettavissa:
https://bin.yhdistysavain.fi/1603951/JtWIKasQT29FnuX8Ampc0V8gqi/K%C3%A4%C3%A4pi%C3%
B6bullterrieri%20JTO%202021-2025.pdf
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittämä kääpiöbullterrieri-rodun JTO-esitys.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/da57eca0-0eb7-4868-b277-e159a057db80

www.vismasign.com

Suomen Terrierijärjestö Finlands Terrierorganisation ry

PÖYTÄKIRJA
Vuosikokous 2021

4 (7)

Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että hyväksytään kääpiöbullterrieri-rodun JTO 20222025 ja PEVISA*) -ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2025.
SYDÄN
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun.
Sydänultran alaikäraja on 18 kk.
SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24 kk.
SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua
uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta.
AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen
koiran kanssa.
SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä
ei rekisteröidä.
LAD, LP, PLL
Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim.
Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot.
Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava
LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.
Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N)
koiran kanssa.
Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.
Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen
sairauksien osalta.
Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä
PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen kääpiöbullterrieri-rodun PEVISA-ohjelmaesitys.
17.2. Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että käsitellään ja päätetään bullterrieri -rodun PEVISAohjelmaesityksestä ajalle 1.1.2022 -31.12.2025 kahdesta eri vaihtoehdosta:
ESITYS 1.
Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen esitys rotuyhdistyksen vuosikokoukselle
13.03.2021 bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaehdotukseksi 1.1.2022-31.12.2025.
BULLTERRIERI, PEVISA 2022-2025 -ohjelmaehdotus
LAD-geenitestitulos: toisella vanhemmalla täytyy olla ennen astutusta saatu geenitestitulos: terve.
Koiralla tulee olla ennen astutusta vähintään 12 kk iässä annettu sydäntutkimuslausunto.
Koiralle voidaan tehdä vähintään 12 kk iässä sydämen auskultaatiotutkimus. Mikäli sivuääntä ei
kuulu, on auskultaatio voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus.
Sydämen ultraäänitutkimus, joka ei osoita sairauden merkkejä (tulos A) on koiran lopullinen tulos,
eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen
ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä
auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
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Ulkomainen sydämen auskultaatiotutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei sivuääntä kuulu, kelpaa tai
ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia,
kelpaa.
Vaatimukset ulkomaiselle sydäntutkimukselle:
tutkimus on eläinlääkärin suorittama
koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
koiralla ei ole todettu sydänsairautta
ROTUKOHTAINEN ERITYISEHTO:
LAD: ulkomaisista jalostusuroksista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset
tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka
testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Lausunnon mukana on
kuitenkin oltava eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän
tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä
Ulkomaisia tutkimattomia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Ei vaadita
sydäntutkimuslausuntoa.
ESITYS 2.
Suomen Terrierijärjestön hallituksen bullterrieri -rodun PEVISA - ohjelmaesitys 1.1.202231.12.2025
LAD
Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim.
Laboklin) LAD– geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava
LAD- geenin suhteen terveen koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LADkantajia, ei rekisteröidä. *
*LAD-geenitestaus JTT:n jo hyväksymä PEVISA, voimassa 1.7.-31.12.2021
SYDÄN
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydämen auskultaatiotutkimus.
Auskultaatiotutkimuksen alaikäraja on 12 kk. Tutkimus on voimassa 24 kk.
Mikäli koiralla kuuluu sivuääni, tai sydänkuuntelun tulos on epävarma, tulee koiralla olla ennen
astutusta tehty sydänultra. Sydänultratutkimuksen alaikäraja 12 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A”,
TERVE - tutkimustuloksen tai lausunto ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläiset
rekisteröidään.
SKL:n sydänultra tulos ”C” -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Sydänkuuntelua ei vaadita 24 kk välein koiralta, jolle on tehty sydämen ultraäänitutkimus yli 12
kuukauden iässä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimuksia.
PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025
Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun aikana ESITYS 1. Suomen
Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen esitystä ei esitetty eikä kannatettu valittavaksi. Puheenjohtaja
päätti keskustelun.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/da57eca0-0eb7-4868-b277-e159a057db80

www.vismasign.com

Suomen Terrierijärjestö Finlands Terrierorganisation ry

PÖYTÄKIRJA
Vuosikokous 2021

6 (7)

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Terrierijärjestön hallituksen bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaesitys
1.1.2022-31.12.2025.
18. Käsitellään jäsenen tai jäsenyhdistyksen esitykset, jotka on toimitettu hallitukselle 28.2.2021 mennessä.
Esityksiä ei ole tullut määräpäivään mennessä
19. Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden
sääntöjen 17 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Ei muita asioita.
20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 18.52

Vakuudeksi

________________________________

_________________________________

Tuire Okkola
kokouksen puheenjohtaja

Anne Sinisalo
kokouksen sihteeri

Paikka ja aika

Paikka ja aika

___________________________________

_________________________________

_______________________________

_________________________________

Anne Eriksson
pöytäkirjan tarkastaja

Marjatta Pailinna-Rosenlöf
pöytäkirjan tarkastaja

Paikka ja aika

Paikka ja aika

___________________________________

_________________________________
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PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.
** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa
käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi,
tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä
lausuntonsa.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 7 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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