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Aika:
Paikka:

Lauantai 6.4.2019 klo 11.00
Gustavelund kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Läsnä:

24 jäsenyhdistystä, joilla ääniä käytettävissä 59.

1. Kokouksen avaus
Palveluskoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Toivola avasi kokouksen ja
toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Leppinen.
Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Laitila.
Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Katja Kallio ja Jonna Merimaa.
Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Kokous päätti, että ääntenlaskijat Katja Kallio ja Jonna Merimaa toimivat myös
pöytäkirjantarkastajina.
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
Kokouksessa oli edustettuna 24 jäsenyhdistystä, joilla oli käytettävissä 59 ääntä.
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksen suorittivat Katja Laitila ja Jenni Sairanen.
Kokouksessa todettiin olevan läsnä kokousedustajien lisäksi Carina Savander-Ranne
(Palveluskoiraliiton TOKO-työryhmän puheenjohtaja), Johanna Saariluoma
(Palveluskoiraliiton koiratanssityöryhmän jäsen), Eija Rytkönen (Palveluskoiraliiton
hallituksen jäsen), Mika Laaksonen (Palveluskoiraliiton hallituksen jäsen), Anu Valve
(Palveluskoirat-lehden päätoimittaja) ja Jari Laakso (huomionosoituksella
palkitseminen). Todettiin, että henkilöillä on kokouksessa puheoikeus.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille 21.3.2019 ja julkaistu Palveluskoiraliiton
verkkosivuilla 21.9.2019.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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6. Vuoden 2018 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2018. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 56 257,53 euroa. Toimintakertomuksen sivulle 6.
lisätään TOKO:n Pohjoismaiden mestaruuskilpailun joukkueen kokoonpanoon Mari
Leiviskä ja bcu Tending Panther ja sivulle 13. sääntötyöryhmän jäsen Mika
Laaksonen.
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon. Tilintarkastuskertomus
tiedoksi kokoukselle.
Kokous vahvisti yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018.
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2018
Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille vuodelta 2018.
8. Koiratanssikilpailun valionarvosäännön muutosesitys
Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton hallituksen esittämä koiratanssikilpailun
valionarvosäännön muutosesitys.
Heelwork to music (FI KTVA-HTM)
Koirasaakoiratanssivalionarvon(FI KTVA-HTM), kun sillä on kolme (3)
koiratanssisertifikaattia heelwork to music-kilpailuista. Ensimmäisen ja kolmannen
sertifikaatin välillä tulee olla vähintään kuusi (6) kuukautta. Lisäksi koiran pitää olla
palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla hyvä yli 15 kuukauden ikäisenä.
Freestyle (FI KTVA-FS)
Koira saa koiratanssivalionarvon (FI KTVA-FS), kun sillä on kolme (3)
koiratanssisertifikaattia freestyle-kilpailuista. Ensimmäisen ja kolmannen sertifikaatin
välillä pitää olla vähintään kuusi (6) kuukautta. Lisäksi koiran pitää olla palkittu
näyttelyssä vähintään laatumaininnalla hyvä yli 15 kuukauden ikäisenä.
Kokous hyväksyi sääntömuutosesityksen yksimielisesti ja päätti puoltaa
koiratanssikilpailun valionarvosäännön muutosesitystä Suomen Kennelliitto ry:lle.
9. Koiratanssikilpailun sääntöjen muutosesitys
Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton hallituksen esittämä koiratanssikilpailun
sääntöjen muutosesitys.
Kokous hyväksyi sääntömuutosesityksen yksimielisesti ja päätti puoltaa
koiratanssikilpailun sääntöjen muutosesitystä Suomen Kennelliitto ry:lle.
10. Tottelevaisuuskokeen sääntöjen muutosesitys
Kokouksessa käytiin läpi Palveluskoiraliiton hallituksen esittämä
tottelevaisuuskokeen sääntöjen muutosesitys.
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Kokous hyväksyi sääntömuutosesityksen yksimielisesti ja päätti puoltaa
tottelevaisuuskokeen sääntöjen muutosesitystä Suomen Kennelliitto ry:lle.
11. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
a. Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n esitys tsekinpaimenkoiran PEVISA- ja
jalostuksen tavoiteohjelmista
Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n esitys tsekinpaimenkoiran PEVISA-ohjelmaksi
vuosille 2020-2024:
SAIRAUKSIEN TUTKIMINEN
Lonkka-, kyynär- ja selkätutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut
ja Suomen Kennelliiton valtuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava
tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkinnän kokonaan luettavissa. Koiran omistajan
tulee huolehtia myös siitä, että koiran lonkka-, kyynär- ja selkäkuvauslausunnot
ovat voimassa astutushetkellä. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12
kk.
LONKAT; Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12
kk ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. C-lonkkaista saa käyttää vain terveen
kanssa (A tai B).
KYYNÄRÄT; Molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1,
minimikuvausikä on 12 kk. Koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1 huonoimman
mukaan, saa käyttää vain 0-tuloksen saanutta partneria.
SELKÄ; Molemmat vanhemmat tulee olla selkäkuvattu siten, että saadaan tulokset
mahdollisista nikamien epämuotoisuudesta (VA) ja välimuotoinen lanneristinikama
(LTV) muutoksista, minimikuvausikä on 12 kk.
ERITYISEHDOT; Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita luonnemittaria, kyynärniveleikä selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.
LUONNE; Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavasti suoritettuna ennen
astutusta:
o Suoritettu MH ampumisella
o Hyväksytty LTE
o Hyväksytty SKL jalostustarkastuksen käyttäytymisosio
o Hyväksytty rodun kotimaan jalostustarkastus
o Hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe)
o Koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty
pelastuskoirakoe (ei sovelluskoe)
Esitys tsekinpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi on luettavissa:
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/tsekinpaimenkoira_jto.pdf
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Kokous hyväksyi Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n esitykset tsekinpaimenkoiran
PEVISA- ja jalostuksentavoiteohjelmista seuraavin korjauksin:
PEVISA-ohjelman LUONNE-kohtaan korjattiin pelastuskoirakokeen osalta sana
sovelluskoe nykyisen koeohjeen mukaiseksi esikokeeksi.
Kokous päätti puoltaa PEVISA- ja jalostuksentavoiteohjelmaesityksiä Suomen
Kennelliitto ry:lle.
12. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.23.

Vakuudeksi

Mika Leppinen
kokouksen puheenjohtaja

Katja Laitila
kokouksen sihteeri

Katja Kallio
pöytäkirjantarkastaja

Jonna Merimaa
pöytäkirjantarkastaja

