LIITTOKOKOUS 2022
Kokousaika: 3.4.2022 klo 11.00
Paikka: Riverman Center, Keltakankaantie 5, 46860 Keltakangas, Kouvola

1. Kokouksen avaus
Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Inari Kuisma jakoi ennen kokouksen alkua liiton palkinnot ja
ansiomerkit.
Puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 11.38 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokoushenkilöiden valinta
2.1 Kokouksessa ehdotettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi Tuire Okkolaa ja Markku Valtosta.
Äänestyslappu no 1.
Äänestyksen tulos: Tuire Okkola 384 ääntä ja Markku Valtonen 245 ääntä, yhteensä 629 ääntä. 17
ääntä hylättiin.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuire Okkola.
2.2 Valittiin sihteeriksi Marjukka Kuutti.
2.4 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Else Sjöblad ja Virpi Solla.
2.3 Valittiin ääntenlaskijoiksi Johanna Iivonen ja Kirsi Hynynen ja Terhi Kellin.

3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen
Todettiin, että jäseniä on kokouksessa paikalla 101 kpl ja heillä on henkilövaltakirjoja 523 kpl.
Yksi yhdistys oli rajannut yhdistysvaltakirjansa, siten ettei se koske kohtia 22-23 ja yksi oli rajannut
yhdistysvaltakirjansa siten, ettei se koske kohtia 21-23. Siten yhdistysvaltakirjoja oli käytössä
kohdissa 22 ja 23 72 kappaletta ja kohdassa 21 83 kappaletta ja 93 kappaletta muissa esityslistan
kohdissa.
Kokouksen kokonaisäänimääräksi todettiin kohdissa 22-23 yhteensä 647 kpl, kohdassa 21 658 kpl
kohdissa ja 668 kpl muissa kohdissa.
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4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu nettisivuilla sääntöjen mukaisesti 30 vuorokautta ennen kokousta.
Todettiin liittokokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

6. Hallituksen toimintakertomuksen esittely vuodelta 2021 ja hyväksyminen
Tutustuttiin toimintakertomukseen.
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen esittely ja vuoden 2021
tilinpäätöksen vahvistaminen
Tutustuttiin tilinpäätökseen. Inari Kuisma luki tilintarkastajien kertomuksen.
Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
Päätettiin hallituksen esityksestä jättää vuoden 2021 voitto liiton tilille. Voitolla varaudutaan
kattamaan vuoden 2022 mahdollista alijäämää.

10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen
Käytiin toimintasuunnitelma läpi.
Kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti poistetaan maininta PIKA-koetoimitsijasta kohdasta
12.2 ”…järjestämällä yhdessä paikallisten kerhojen kanssa tai kerhojen tukemana koulutusta PIKAkoetoimitsija- ja/tai PIKA-treenaajatoimintaan." muutetaan muotoon ”… järjestämällä yhdessä
paikallisten kerhojen kanssa tai kerhojen tukemana koulutusta.”
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 yllä mainitulla muutoksella.
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11. Vuoden 2022 talousarvion esittely ja hyväksyminen
Markku Kivistö esitteli talousarvion, joka on 16 308 euroa tappiollinen.
Esitettiin kysymys lehden painatuskuluista.
Vastaus: muutos tilikausien välillä johtuu tiliöintikohdan muutoksista ja kustannusten nousu
postikulujen noususta.
Esitettiin kommentti, että jäsenlehden tuotantokustannukset tulevat nousemaan ja tehtiin ehdotus,
että nostetaan budjettia 10 prosentilla. Tehtiin vastaehdotus, että budjettia ei muuteta, mutta
hyväksytään ensi vuonna kustannusten nousu arvioidusta, jos paperin hinta nousee. Ehdotuksia ei
kannatettu.
Esitettiin kysymys, miten selkätutkimustuen veroasiat hoidetaan.
Vastaus: verottajalta saadun ohjeistuksen mukaan ei ilmoiteta tulorekisteriin.
Esitettiin kysymys, mihin tarvitaan lakimiespalkkioihin varattu 1000 euroa.
Vastaus: sääntömuutoksen valmistelu tulee vaatimaan lakimiespalveluja.
Ehdotettiin, että selkäkuvaustuki poistetaan. Ehdotusta kannatettiin.
Tehtiin vastaehdotus, että selkäkuvaustuki säilytetään. Ehdotusta kannatettiin.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskua varten klo 13.12-13.31.
Äänestyslappu no 2.
Äänestyksessä selkäkuvaustuen poistaminen sai ääntä 232 ja säilyttäminen 434 ääntä.
Päätös: Säilytetään selkätuki ennallaan.
Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022.

12. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle
Hallitus esitti jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.
Ehdotettiin pentuejäsenen hinnaksi 12 euroa. Esitystä ei kannatettu.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys. Jäsenmaksut vuonna 2023 ovat:
- henkilöjäsen 30 eur
- perhejäsen 14 eur
- nuorisojäsen 18 eur
- yhdistysjäsen, yhdistysjäseniä ei ole
- pentuejäsen 15 eur

13. Kerhoille palautettavan jäsenmaksuosuuden suuruudesta päättäminen vuonna 2023
Hallitus esitti palautettavaksi 15 000 €.
Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9

www.vismasign.com

14. Päätetään vuoden 2023 luottamustoimisten palkkiot ja kulukorvaukset
Ehdotettiin ja kannatettiin, että palkkiot säilytetään ennallaan.
Päätös: puheenjohtajan palkkio on 1000 €/vuosi, hallituksen jäsenten kulukorvaus 250 €/vuosi ja
km-korvaus on 0,30 €/km.

15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi liiton sääntöjen 17 §:n mukaan
Esitettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi Timo Mäkelää.
Päätös: Valittiin Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtajaksi Timo Mäkelä.

16. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle liiton sääntöjen 17 §:n mukaan
Erovuorossa ovat Maarit Nybonn, Kari Uotila ja Kalle Koskinen. Uotila ja Koskinen olivat ilmoittaneet,
että eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi ja Nybonn, ettei ole käytettävissä seuraavalle
kolmivuotiskaudelle 2022-2024.
Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2022-2024 ehdotettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä:
Pauliina Sjöholm, Markku Lampero, Tanja Rinnetmäki ja Jaana Helin.
Äänestyslappu no 3.
Kokous keskeytettiin äänestystä varten klo 13.45-14.26.
Äänimäärät:
Pauliina Sjöholm 527
Jaana Helin 384
Tanja Rinnetmäki 346
Markku Lampero 333
Tyhjiä 93
Päätös: Pauliina Sjöholm, Jaana Helin ja Tanja Rinnetmäki valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
kaudeksi 2022-2024.

17. Valitaan hallituksen 1. varajäsen ja 2. varajäsen liiton sääntöjen 17 §:n mukaan
Ehdotettiin ja kannatettiin yksivuotiskaudelle 2022 seuraavia henkilöitä varajäseniksi: Markku
Lampero, Noora-Liia Rautio, Rauno Koskinen ja Maarit Nybonn.
Äänestyslappu numero 4.
Kokous keskeytettiin äänestystä varten klo 14.28-14.39.
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Äänimäärät:
Markku Lampero 318
Noora-Liia Rautio 235
Rauno Koskinen 358
Maarit Nybonn 356
Valittiin hallituksen 1. varajäseneksi Rauno Koskinen ja 2. varajäseneksi Maarit Nybonn
yksivuotiskaudeksikaudeksi 2022.

18. Valitaan toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja ja heille varamiehet vuodeksi 2023
Ehdotettiin ja kannatettiin tilintarkastustoimistoksi Auditus Tilintarkastus Oy ja siellä
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi HT tilintarkastaja Pirjo Saarelainen. Toiminnantarkastajaksi
ehdotettiin ja kannatettiin Timo Hännistä ja hänen varahenkilökseen Sari Vottosta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä tilintarkastustoimistoksi Auditus Tilintarkastus Oy ja vastuunalaiseksi
tilintarkastajaksi Pirjo Saarelainen sekä toiminnantarkastajaksi Timo Hänninen ja
varatoiminnantarkastajaksi Sari Vottonen.

19. Seuraavan sääntömääräisen liittokokouksen pitämispaikkakunnan päättäminen
Ehdotettiin ja kannatettiin vuoden 2023 liittokokouksen pitämispaikkakunnaksi Hämeenlinnaa,
järjestäjänä Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho.
Päätös: Hämeenlinna, Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho.

20. Valitaan Mäyräkoiraliiton edustaja ja hänelle varaedustaja Kennelliiton yleiskokoukseen
(marraskuussa) 2022 ja valtuustoedustajaksi ajalle 2023-2025.
Kokous keskeytettiin 14.46-14.44 odottamaan kohdan 17 ääntenlaskun valmistumista.
Ehdotettiin ja kannatettiin seuraavia: Timo Mäkelä, Jaana Helin, Perttu Ståhlberg ja Emmi
Savolainen. Päätettiin, että eniten ääniä saanut valitaan edustajaksi ja seuraavaksi eniten saanut
varaedustajaksi.
Äänestyslappu numero 5. Kokous keskeytettiin äänestystä varten klo 15.00-15.06.
Äänimäärät:
Perttu Ståhlberg 420
Jaana Helin 314
Timo Mäkelä 260
Emmi Savolainen 202
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Päätös: Kennelliiton 2022 yleiskokouskokouksen edustajaksi ja Kennelliiton valtuustoedustajaksi
kaudelle 2023-2025 valittiin Perttu Ståhlberg ja hänen varaedustajakseen Jaana Helin.

21. Jäsenaloitteiden käsittely
21.0 Hallituksen vastine aloitteisiin 21.1, 21.2 ja 21.3.
21.4.1 hallituksen vastine: Hallituksen vastine jäsenaloitteisiin 21.1, 21.2 ja 21.3: Kaikkiin SML:n
sääntöjen muutosehdotuksiin liittyen hallitus ehdottaa, että liittokokouksen jälkeinen uusi hallitus
nimeää työryhmän, joka saa tehtäväkseen liiton neljä vuotta vanhojen sääntöjen läpikäynnin ja
muutosehdotuksen teon.
21.1 aloite Pauliina Sjöholm
Pauliina Sjöholm esitteli tekemänsä aloitteen ”Aloite yhdistysäänten poistamiseksi SML-FTK:n
kokouksista”. Aloitetta kannatettiin. Pauliina Sjöholm veti aloitteensa pois.
21.2 aloite Anu Snellman
Anu Snellman veti pois aloitteensa ”Kerhoäänistä luovutaan kokoaan tai rajataan äänet max
5/kerho”.
21.3 aloite Markku Kivistö
Markku Kivistö veti pois aloitteensa ”Henkilöäänten ja henkilökohtaisten valtakirjojen käytön
poistaminen Suomen Mäyräkoiraliiton liittokokouksissa.”
Kokouksessa ehdotettiin ja kannatettiin, että perustetaan toimikunta uudistamaan sääntöjä.
Toimikunnassa tulee olla myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä.
Kokouksessa ehdotettiin ja kannatettiin kerhoäänien säilyttämistä.
Päätös: Liittokokous teki hallitukselle ponnen ja edellyttää, että hallitus perustaa toimikunnan
sääntöjen uudistamista varten. Toimikuntaan on valittava myös hallituksen ulkopuolisia
asiantuntevia henkilöitä. Ponteen sisältyy myös, että kohdat 21.1, 21.2, 21.3 ja 21.4 tulee huomioida
SML sääntöjä uudistettaessa/muokattaessa. Sääntöjä muokatessa sääntöihin lisätään etä- ja/tai
hybridikokousmahdollisuus ja kerhoäänet joko poistetaan tai kerhoääniä on vain 1 ääni/kerho.
Enemmistö kokousväestä kannatti pontta käsiäänestyksellä.

21.4 aloite Saara Kumpulainen
Saara Kumpulaisen aloite ”Toimikuntien vetäjät valitsee liittokokous”.
Hallituksen vastine: Hallitus ei kannata Saara Kumpulaisen aloitetta.
Päätös: Aloite siirretään edellisen kohdan sääntömuutosehdotuksen yhteyteen toimikunnan
valmisteltavaksi.

21.5 aloite Pirjo Lampero
21.5.1 hallituksen vastine
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Pirjo Lampero esitteli tekemänsä aloitteen kriteereistä jalostustoimikuntaan valittaville henkilöille.
Hallituksen vastine: Hallitus ei kannata Pirjo Lamperon aloitetta tämänhetkisten sääntöjen
perusteella.
Päätös: Aloitetta ei käsitellä, koska nykyset säännöt eivät sitä salli.

21.6 aloite Sari Vottonen
21.6.1 hallituksen vastine
Sari Vottonen esitteli tekemänsä aloitteen ”Saman karvanlaadun sisällä voidaan yhdistää eri
kokomuunnoksia keskenään, lukuun ottamatta ettei kaniininarttua voida astuttaa normaalikokoisella
uroksella.” Aloitetta kannatettiin.
Hallituksen vastine: Hallitus ei kannata Sari Vottosen aloitetta.
Ehdotettiin ja kannatettiin, että jatketaan nykyisellä poikkeuslupamenettelyllä.
Äänestyslappu 6. Kokous keskeytettiin äänestyksen ajaksi klo 15.42
Äänestystulos:
Karvanlaadun sisällä sallitaan kokomuutosristeytykset ilman nykyistä poikkeuslupamenettelyä (pl.
kaniininartun astutus normaalikokoisella uroksella) 273 ääntä
Nykyisen poikkeuslupakäytännön säilyttäminen 331 ääntä
Yhteensä 608 ääntä
Päätös: Säilytetään nykyinen poikkeuslupakäytäntö.

22. Jalostuksen tavoiteohjelmakokonaisuuden (JTO) 2023-2026 hyväksyminen
Ehdotettiin ja kannatettiin kaikkien tavoiteohjelmien käsittelyä yhtenä kokonaisuutena.
Ehdotettiin ja kannatettiin tavoiteohjelmien käsittelyä erillisinä kohtina hallituksen esityslistan
mukaisesti.
Puheenjohtajan päätöksellä päätettiin käsitellä tavoiteohjelmat kokonaisuutena siten, että
yksittäisiin tavoiteohjelmiin voidaan tehdä muutoksia.
Ehdotettiin ja kannatettiin, että jokaisesta JTO:sta poistetaan IDD-lukujen raja-arvot, mutta
selkäkuvaussuositukset säilytetään. Äänestystulos: 353
Ehdotettiin ja kannatettiin, että säilytetään selkäkuvassuositukset ja IDD-raja-arvot hallituksen JTOehdotuksen mukaisesti. Äänestystulos: 254
Äänestyslappu 7.
Päätös: Selkäkuvaussuositukset säilytetään, mutta IDD-raja-arvotekstit poistetaan kaikkialta jokaisen
JTO:n sisällöstä.
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Ehdotettiin ja kannatettiin, että astutuksen alaikärajarajoitukset poistetaan ja urosten
enimmäisjälkeläismäärärajoitukset poistetaan kaikkialta jokaisen JTO: sisällöstä. Äänestystulos: 336
Ehdotettiin ja kannatettiin että astutuksen alaikärajarajoitukset ja urosten
enimmäisjälkeläismääräehdotukset ovat hallituksen JTO-ehdotuksen mukaiset. Äänestulos: 270
Äänestyslappu 8.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskentaa varten klo 16.40-16.47.
Päätös: Jokaisen rodun JTO:sta poistetaan kaikki tekstit astutuksen alaikärajarajoitukset ja urosten
enimmäisjälkeläismäärärajoitukset. Poistettavat tekstit ovat tämän pöytäkirjan liitteinä 22.1-22.6.

23. Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi
23.1 Hallituksen vastine esityksiin PEVISA-ohjelmiksi
Hallituksella on oma PEVISA-esityksensä (esityslistan liite 23.2) ja liittokokousaloitteena tuli toinen
PEVISA-esitys Tiina Prestiltä ja Johanna Nyqvistiltä (esityslistan liite 23.3). Molemmissa esityksissä on
sama sisältö silmä- ja polvitarkastuksen suhteen. Erot: hallituksen esityksessä lisäehdot koskevat
jalostusurosten alaikärajaa ja jälkeläismäärää, toisessa esityksessä lisäehto on virallisen
selkäkuvauslausunnon vaatiminen jalostuskoirilta.
23.2 Hallituksen esitys PEVISA-ohjelmaksi
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2023-31.12.2026, kts. liittokokouksen esityslistan
liite 23.2. Esitystä kannatettiin.
23.3 Esitys PEVISA-ohjelmaksi Tiina Prest ja Johanna Nyqvist, kts. liittokokouksen esityslistan liite
23.3. Tiina Prest ja Johanna Nyqvist esittelivät aloitteensa mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 20232026. Esitystä kannatettiin.
Lampero & Snellman esittivät kokouksessa, että liittokokouksen hyväksymien JTO:den mukaisesti
PEVISA-ohjelmaehdotuksesta poistetaan urosten jälkeläismäärärajoitus ja astutuksen ikärajoitus.
Esitystä kannatettiin.
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, että jäsenaloitteesta ja kokousaloitteesta äänestetään ensin
ja äänestyksen voittaja asetetaan hallituksen esitystä vastaan.
Äänestyslappu 9.
Kokous keskeytettiin äänestyksen ajaksi klo 17.05-17.14.
Tiina Prest ja Johanna Nyqvist PEVISA-ohjelma: Äänestystulos: 185 ääntä
Lampero & Snellman PEVISA-ohjelma: Äänestystulos: 398 ääntä
Päätös: Äänestetään kokousaloite Lampero & Snellman PEVISA-esitys vastaan hallituksen PEVISAesitys.
Äänestyslappu 10.
Äänestyksessä Hallituksen PEVISA-ohjelmaesitys sai 263 ääntä ja Lampero & Snellman kokousaloite
PEVISA-esitys sai 322 ääntä
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Ääniä yhteensä 558, joista tyhjiä 2.
Päätös: JTO:n mukaisesti hallituksen PEVISA-esityksestä poistetaan urosten enimmäisjälkeläismäärärajoitus ja astutuksen alaikärajarajoitus.
Päätös: Liittokokous hyväksyi seuraavan mäyräkoirien PEVISA-ohjelman 2023-2026:
Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit
• Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta.
• Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha.
• Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle
vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta.
• Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon
etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti.
• Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
• Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle
koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu
koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia.
Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z,
kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä. Kahden laikullisen
(merlegeenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa
toisella samanvärisellä eikä keskenään: laikullinen musta punaisin merkein (ent. musta laikullinen),
laikullinen ruskea keltaisin merkein (ent. ruskea laikullinen), laikullinen punainen (ent. punainen
laikullinen), laikullinen punainen, ruskea kirsu; laikullinen riistanvärinen, laikullinen ruskea
riistanvärinen, laikullinen punakeltainen, laikullinen punainen riistanvärinen, laikullinen punainen
riistanvärinen, ruskea kirsu.
Karvanlaaturisteytykset ennen astutusta vahvistetulla poikkeusluvalla. Normaalikokoisen
mäyräkoiran ja kääpiö- tai kaniinimäyräkoiran väliset kokoristeytykset ennen astutusta vahvistetulla
poikkeusluvalla.
Samaa karvanlaatua olevien kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran yhdistelmiin ei tarvita poikkeuslupaa. Eri
kokomuunnosta olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman
vanhemman kokomuunnokseen.
Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Karvanlaadun osalta muutos voidaan
tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Kokomuunnos määräytyy rinnanympärysmitan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen
voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan
kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan
tehdä koiran täytettyä 15 kk.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman
mukaisia tutkimustuloksia.

24. Muut asiat
Eja Jägerroos ojensi väistyvälle puheenjohtajalle Inari Kuismalle kukat ja kiitti työstä Mäyräkoiraliiton
puolesta.
Puheenvuorossa kysyttiin LUT-harjoituksista, jotka on sovittu tiettyjen henkilöiden kanssa: eikö
kerhojen tulisi saada myös niistä toimintapisteitä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9

www.vismasign.com

Inari Kuisma vastasi, että kaikkien harjoitusten, joista saa pisteitä, pitää olla kerhon toimintaa.
Yksityiset MEJÄ- tai LUT-harjoitukset, joista ei ole tiedotettu kaikille kerhon jäsenille, eivät ole kerhon
toimintaa. Uusi hallitus voi tehdä muutosehdotuksen tästä.
Puheenvuorossa kysyttiin, mitä keskustelua Inari Kuisma oli käynyt JTT:n kanssa. Inari Kuisma vastasi,
että Kennelliiton hallituksen päätös on, että tiettyihin terveystutkimuksiin tulee rajoitus, että
vakavimmat asteet suljetaan jalostuksesta. Yhteydenotossa JTT:aan Inari Kuisma oli pyytänyt, ettei
tätä rajoitusta tehdä.

25. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42 ja kiitti kokousväkeä.

______________________ ___/____2022

______________________ ____/___2022

_____________________________________

_______________________________

Tuire Okkola
kokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kuutti
kokouksen sihteeri

Liittokokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

______________________ ___/____2022

______________________ ____/___2022

__________________________________

_________________________________

Else Sjöblad
pöytäkirjantarkastaja

Virpi Solla
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET: JTO:sta poistettavat tekstit liitteinä 22.1-22.6.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 29 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 29 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 29 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 29 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 29 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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