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Lauantaina 27.6.2020 klo 11.00 
Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, 04200 Kerava 
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00 – 10.45 
Läsnä: 18 jäsenyhdistystä, joilla käytettävissä 45 ääntä. 
 

1. Kokouksen avaus 
Palveluskoiraliiton puheenjohtaja Mika Laaksonen avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Laaksonen. 
 
Kokouksen sihteerin valinta 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Laitila. 
 
Ääntenlaskijoiden valinta 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Hildén ja Sami Savukoski. 
 
Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Hildén ja Sami Savukoski. 
 

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus 
Kokouksessa oli edustettuna 18 jäsenyhdistystä, joilla oli käytettävänä 45 ääntä. 
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksen suorittivat Katja Laitila ja Susanna Korri. 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu 5.6.2020 Suomen Palveluskoiraliiton verkkosivuilla ja 
kokouskutsu ja linkki esityslistaan on lähetetty sähköpostilla jäsenyhdistyksille. 
Jäsenyhdistyksille on lähetetty 18.6.2020 toimintakertomus ja tuloslaskelmat ja 22.6.2020 
tase. Sääntöjen mukaan kokouskutsu on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta. 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: 
Muut esille tulevat asiat: FIX-rekisteriin merkittyjen koirien osallistumisoikeus 
palveluskoirien SM-kilpailuun. 
 

6. Vuoden 2019 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen 
vahvistaminen 
Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. 
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon ja tilintarkastuslausunto todettiin. 
 
Kokous vahvisti yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. 
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7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2019 
Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 
2019. 
 

8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat 
1. Suomen Mustaterrierit ry:n esitys venäjänmustaterrierin PEVISA- ja jalostuksen 

tavoiteohjelmista 
Suomen Mustaterrierit ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021-2025: 
 
Koiralla pitää ennen astutusta olla lonkkakuvaus- ja kyynärnivelkuvaustulos. Lonkat: 
raja-arvo C. Kyynärpäät: raja-arvo 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan 
parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut 
koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Lonkkakuvaushetkellä 
koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. 
 
Suomen Mustaterrierit ry:n esitys venäjänmustaterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi 
vuosille 2021-2025 on luettavissa: 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/venajanmustaterrieri_jto.pdf 
 
Kokous hyväksyi Suomen Mustaterrierit ry:n esitykset venäjänmustaterrierin PEVISA-
ohjelmaksi ja jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä päätti yksimielisesti puoltaa esityksiä 
Suomen Kennelliitto ry:lle. 
 

2. Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n esitys hollanninpaimenkoiran jalostuksen 
tavoiteohjelmasta 
Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n esitys hollanninpaimenkoiran jalostuksen 
tavoiteohjelmaksi vuosille 2021-2025 on luettavissa: 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/hollanninpaimenkoirat_jto.pdf 
 
Kokous hyväksyi Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n esitykset hollanninpaimenkoira 
jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä päätti yksimielisesti puoltaa esityksiä Suomen 
Kennelliitto ry:lle. 
 

3. Suomen Picardienpaimenkoirat ry:n esitys picardienpaimenkoiran jalostuksen 
tavoiteohjelmasta 
Suomen Picardienpaimenkoirat ry:n esitys picardienpaimenkoiran jalostuksen 
tavoiteohjelmaksi vuosille 2021-2025 on luettavissa: 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/picardienpaimenkoirat_jto.pdf 
 
Kokous hyväksyi Suomen Picardienpaimenkoirat ry:n esitykset picardienpaimenkoira 
jalostuksen tavoiteohjelmaksi sekä päätti yksimielisesti puoltaa esityksiä Suomen 
Kennelliitto ry:lle. 
 

9. Muut esille tulevat asiat 
1. FIX-rekisteriin merkittyjen koirien osallistumisoikeus palveluskoirien SM-

kilpailuun 
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Mikkelin Palveluskoirayhdistyksen edustaja Erkki Juntikka esitti yleiskokoukselle 
kysymyksen FIX-rekisteriin merkittyjen koirien osallistumisoikeudesta 
palveluskoirien SM-kilpailuun. 
 
Palveluskoiraliiton hallitus selvittää mahdollisuutta saada FIX-rekisteriin merkityille 
opaskoirille osallistumisoikeus palveluskoirien SM-kisoihin. 

 
2. Koe- ja kilpailujärjestelmä Virkku.net kehittäminen 

Opastuskokeet ovat osa palveluskoiratoimintaa. Tiedot kokeista julkaistaan, ja kokeisiin 
ilmoittaudutaan, Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailujärjestelmä Virkussa. Mikkelin 
Palveluskoirayhdistyksen edustaja Erkki Juntikka esitti toiveen kehittää koe- ja 
kilpailujärjestelmää helpommaksi näkövammaisten käyttöön. 
 
Palveluskoiraliiton hallitus huomioi toiveen Virkun kehittämisestä ja selvittää millaisin 
muutoksin järjestelmää saadaan tältä osin kehitettyä.  
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.38. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Mika Laaksonen  Katja Laitila 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
 
 
Pirkko Hildén   Sami Savukoski 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


