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SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY:N YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2021
Kokousaika: lauantaina 20.11.2021 klo 11.00
Paikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Suomen Mäyräkoiraliiton puheenjohtaja Inari Kuisma avasi kokouksen klo 11.04.
2. Kokoushenkilöiden valinta
Kokouksen aluksi keskusteltiin kokoushenkilöiden valintajärjestyksestä. Kokous päätti ensin käsitellä 2.2
ääntenlaskijat ja sen jälkeen kohdat 2.1, 2.3 ja 2.4.
2.1 Inari Kuisma ehdotti Suomen Mäyräkoiraliiton hallituksen esityksenä kokouksen puheenjohtajaksi
Varsinais-Suomen Kennelpiirin puheenjohtajaa Jaana Yli-Kauppilaa (SML:n ulkopuolinen). Kokouksessa
ehdotettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi Markku Lamperoa. Äänestyksen tuloksena Markku
Lamperolle annettiin 239 ääntä ja Jaana Yli-Kauppilalle 229 ääntä, yhteensä 468 ääntä. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Markku Lampero.
2.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaija Aaltonen.
2.3 Ääntenlaskijoiksi valittiin Anu Snellman, Virpi Solla ja Marjatta Nokelainen.
2.4 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell ja Leena Vatanen.
Tässä kohdassa keskusteltiin, saavatko liiton ulkopuoliset henkilöt olla kokouspaikalla. Asiasta päätettiin
äänestää kohdassa 3.
3. Kokouksen osanottajien ja äänioikeuksien toteaminen
Todettiin kokouksessa olevan paikalla 66 jäsentä, sekä heillä olevan käytössä 89 yhdistysvaltakirjaa ja
313 henkilövaltakirjaa. Kokouksen kokonaisäänimäärä oli yhteensä 468 ääntä.
Äänestettiin lisäksi tässä kohdassa, saavatko vai eivätkö saa SML:n jäsenistöön kuulumattomat henkilöt
olla kokouspaikalla. SML:oon kuulumattomien henkilöiden salliminen sai 238 ääntä, SML:n
kuulumattomien henkilöiden poistaminen kokouspaikasta sai 222 ääntä, tyhjiä ääniä oli 6 kpl. Päätettiin,
että SML:oon kuulumattomat henkilöt saavat olla läsnä kokouksessa.
SML:n ulkopuolisina henkilöinä kokouksessa olivat Maaret Tapio Suomen Kennelliitosta, joka oli kutsuttu
hallituksen pyytämänä pitämään esitystä JTO:sta ja Pevisasta. Kokouksessa oli myös kaksi järjestyksen
valvojaa hallituksen järjestämänä.
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Timo Mäkelä halusi kirjattavan kokouksen pöytäkirjaan, ettei Turun Seudun Mäyräkoirakerho ry:n
yhdistysvaltakirjoja käytettäisi äänestyksissä, koska kerhon hallitus on ne yhdistyslain vastaisesti ottanut
käyttöönsä.
Sari Vottonen halusi kirjattavan pöytäkirjaan, ettei Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirakerho ry:n
yhdistysvaltakirjoja käytettäisi, koska jäsenäänestystä ei oltu pidetty eikä valtuutettujen henkilöllisyyttä
kyselyistä huolimatta kerrottu asiaa tiedustelleille jäsenille.
Todettiin, että edellä mainitut yhdistysvaltakirjojen mitätöintivaatimukset kirjataan kokouksen
pöytäkirjaan, vaikka ne eivät vaikuta Suomen Mäyräkoiraliiton ylimääräisen liittokokouksen äänimääriin,
vaan käsittelivät jäsenkerhojen omaa päätöksentekoa.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin kutsutun yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi.
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotettiin ja hyväksyttiin, että esityslistan kohdat 6-11 käsitellään yhtenä kokonaisuutena kohdassa 6.
6–11. Jalostuksen tavoiteohjelmakokonaisuuden (JTO) 2022-2026 hyväksyminen
Jalostuksen tavoiteohjelmakokonaisuus (JTO) 2022-2026 sisältää seuraavat hyväksymiskohdat:
Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: pitkäkarvainen mäyräkoira,
jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: pitkäkarvainen kääpiö- ja
kaniinimäyräkoira, jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: lyhytkarvainen
mäyräkoira, jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: lyhytkarvainen kääpiö- ja
kaniinimäyräkoira, jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: karkeakarvainen
mäyräkoira, jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) 2022-2026 hyväksyminen: karkeakarvainen kääpiö- ja
kaniinimäyräkoira.
Aihetta alustettiin kahdella esityksellä.
Maaret Tapio Suomen Kennelliitosta esitelmöi JTO:n ja Pevisan sisältöperiaatteista.
Jalostustoimikunnan edustaja Emmi Savolainen piti esityksen SML:n hallituksen JTO-ehdotuksen
pääkohdista. Esityksen pitkittyessä kokousväki ehdotti ja kannatti esityksen keskeyttämistä. Kokouksen
puheenjohtaja pyysi esitelmän pitäjää keskeyttämään esityksen.
JTO-keskustelu
Seuraavia ehdotuksia esitettiin ja kannatettiin:
• Jatketaan tällä hetkellä olevaa ’nykyistä/vanhaa’ JTO:ta (ja Pevisaa). Tämän ehdotuksen tueksi
esitettiin usean kasvattajan/uroksen omistajan allekirjoittaman ehdotus asiasta. Keskustelun aikana
todettiin tämän vaihtoehdon olevan teknisesti mahdoton, sillä tulevien JTO:iden perusteena olevat
tilastot ja niistä tehdyt päätelmät ovat eri vuosilta kuin ’nykyisessä/vanhassa’ JTO:issa.
• Hylätään hyväksyttäväksi esitetyt JTO:t niissä olevien virheiden takia.
• Palautetaan hyväksyttäväksi esitetyt JTO:t (ja Pevisa) SML:n hallitukselle ja jalostustoimikunnalle
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korjaamista varten.
• Tehdään uudet JTO:t yhdessä kasvattajien kanssa, tässä kohdin ehdotettiin järjestettäväksi
kasvattajapäivät tai kokous asian edistämiseen.
• Esitettiin, että JTO:t voitaisiin hyväksyä muutoin, mutta muutetaan urosrajoitukset ja urosten
alaikäraja suosituksiksi.
Keskustelun lopuksi kokouksen puheenjohtaja Markku Lampero summasi esitetyt ja kannatetut
ehdotukset ja esitti äänestettäväksi seuraavat vaihtoehdot: Hyväksytään SML:n hallituksen esittämät
JTO:t muuttumattomina TAI jätetään hyväksymättä SML:n hallituksen esittämät JTO:t.
Äänestyksessä SML:n hallituksen esittämien kaikkien rotujen JTO:iden hyväksyntä sai 172 ääntä ja SML:n
hallituksen esittämien JTO:iden hylkäämistä kannatti 296 ääntä. Kokouksen päätös oli, että kaikki SML:n
hallituksen esittämät Jalostuksen tavoiteohjelmakokonaisuudet (JTO) 2022-2026 palautettiin takaisin
SML:n hallitukselle ja jalostustoimikunnalle korjattavaksi yhdessä kasvattajien kanssa.
12. Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 2023-2026
Koska esityslistan kohdissa 6-11 olleet SML:n hallituksen ehdotuksia uusiksi JTO:iksi 2022-2026 ei
hyväksytty, tätä kohtaa ei voitu käsitellä.
13. Muut asiat
Kokouksen jäsenet esittivät seuraavia huomioita, palautteita ja toiveita:
• Rodun arvokokeiden tulosten tiedottamista tulee parantaa.
• Useassa puheenvuorossa esitettiin kasvattajien mukaanottoa jalostamiseen ja kasvattamiseen
liittyvään päätöksentekoon.
• Toivottiin Kasvattajapäivien järjestämistä säännöllisesti vuosittain. JTO:ssa mainitaan Kasvattajapäivien
järjestämisestä vuosittain, SML:n toimintasuunnitelmassa mainitaan järjestämisestä joka toinen vuosi.
• Toivottiin, että SML henkilökohtaisella nimellä vastaa jäsenistön kyselyihin liiton omilla virallisilla
sivuillaan internetissä.
• Todettiin, että JTO:iden rakenne on vahvasti SKL:n ohjaama, tilastot perustuvat SKL:n antamiin
malleihin ja kerättyyn dataan. JTO:issa tulee esittää mallien mukaan kerätyt tilastotiedot ja tehdä näiden
tietojen perusteella päätelmiä.
• Esitettiin, että SML perustaisi kanavan, johon voidaan ilmoittaa JTO:issa olevista kirjoitusvirheistä.
Pyydettiin JTO:ihin tunnisteita tai luokittelutekijöitä, jotta kommentin kohdistaminen JTO:aan ja
tekstikohtaan on helpompaa. Luokitteluun voisi liittää eri koot tai karvanlaadut. Kanavan tulisi olla muu
kuin Facebookin tapahtuma.
• Toivottiin SML:n hallitukselta aktiivisempaa vastaamista jäsenistön kysymyksiin ja kommentteihin
• Keskusteltiin tulisiko SML:n tehdä sääntömuutos, jossa poistetaan yhdistysvaltakirjojen käyttö
• Esitettiin, että jalostustoimikunta ei nauti jäsenistön luottamusta
• Keskusteltiin SML:n liittokokoukseen tehtävistä aloitteista ja niille asetetusta päivämäärärajasta 31.12.
Todettiin, että aloitteita voidaan tehdä vain sääntömääräiseen liittokokoukseen, ylimääräinen
liittokokous käsittelee vain sille kutsussa ennalta määrätyn / vaaditun asian.
14. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Markku Lampero päätti kokouksen 15.03
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