
 

 

 

 

 

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

Paikka:    Teams - etäkokous, (Virpikatu 14, 15680 Lahti) 

Aika:    Lauantai 25.3.2022 klo 12:00 

Osallistujat:   Sirpa Eronen, puheenjohtaja 

Laura Tukiainen, sihteeri 

Nina Mäkelä, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija 

Sari Wikström, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija 

Mirja Ahola, poistui klo 13.55 

Elina Gebhard 

Marjut Hautanen 

Helena Hyttinen 

Ida Karesola 

Johanna Kinnari 

Ritva Kinnunen 

Anne Kuutti 

Irja Lipp 

Ege Maas, poistui kohdan 16 aikana 

Emma Mikkonen 

Kati Mäkelä 

Sini Niiniviita 

Irina Nurmi 

Kirsikka Nurmi-Haara 

Jennika Orpana 

Ida Pecko, liittyi kokoukseen klo 12.23, poistui kohdan 16 aikana 

Mirka Pekkalainen 

Sanni Pekkola-Uoti, poistui kohdan 16 aikana 

Teija Pynssi 

Seija Rantamäki 

Toini Rautakoski 

Laura Tukiainen 

Eija Verlander 

Ulla Rinne 

Maarit Ritari 

Nina Boren, poistui kohdan 6 jälkeen 

Nygal Palmer, poistui kohdan 6 jälkeen 

Juhani Eronen 

Sari Tuomivirta, poistui kohdan 16 aikana 

Tuomas Eloranta, poistui kohdan 6 jälkeen 

Mimmi Tumppila, poistui klo 14.23 
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1§ Kokouksen avaus. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Eronen avasi kokouksen klo 12.08 ja toivotti paikalla olleet tervetulleiksi 

kokoukseen. 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Eronen ja sihteeriksi Laura Tukiainen. 

 

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen. 

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen lehdessä 3/2022 (lehti julkaistu joulukuussa 2022). 

Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen internetsivuilla ja Facebookin keskusteluryhmässä. Kokoukseen 

ilmoittautui aikarajaan 13.3.2023 mennessä 27 jäsentä ja hallitus päätti 21.3.2023, että lisäilmoittautumisia 

otetaan vastaan perjantaihin 24.3.2023 klo 16 asti. Kokoukseen ilmoittautuneista kokouksen alussa oli paikalla 

33. Kokouksen äänimäärä on 33 ääntä. Kokouksen liiteaineisto on ollut esillä nettisivuilla nähtävillä. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen. 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Wikström ja Nina Mäkelä 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavalla muutoksella: Esityslistan kohta14§ PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2023-

31.12.2026 siirretään kohdaksi 6§, jolloin muut kohdat siirtyvät järjestyksessään yhdellä pykälällä eteenpäin palaten 

alkuperäiseen numerointiin kohdassa 15§. 

 

6§ PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2024-31.12.2026 

• Hallituksen ehdotus PEVISAsta ajalle 1.1.2024-31.12.2026 

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatio- ja silmätarkastuslausunto. 

Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 

saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. Rekisteröinnin raja-

arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

 

Hallitus lisäsi omaan ehdotukseensa seuraavan lisäyksen vuosikokouksessa: Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: 

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) 
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• Jäsenistön 31.1.2023 mennessä toimittama ehdotus PEVISAsta ajalle 1.1.2024-31.12.2026 

 

Me allekirjoittaneet esitämme hallitukselle ja edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi, että PEVISA-esityksen 

käsittelyä siirretään vuodella. Kannatamme koirien terveystutkimuksia, mutta nykyinen esitys pevisaksi olisi 

mielestämme pitänyt tuoda ajoissa jäsenistön tietoon ja valmistella yhteistyössä kasvattajien ja jäsenistön kanssa. 

Nyt asiasta ei ole ollut muuta mainintaa kuin ilmoitus vuosikokouskutsussa. Ehdotamme, että tämän vuoden 

aikana järjestetään asiasta kasvattajapäivät ja jäsenistölle mahdollisuus keskustella asiasta. Myös 

jalostustoimikunnan ja hallituksen perustelu ehdotukselle pitäisi tuoda jäsenistön tietoon. 

 

PEVISAsta, Suomen hallituksen hyväksymästä hyvinvointilaista sekä siitä käytiin runsasta keskustelua, millä tavoin 

asia olisi toivottu tuotavaksi jäsenistön tietoon. Keskustelun tuloksena hallitus päätti lisätä ehdotukseensa 

kohdan poikkeusluvasta ulkomaiselle koiralle. 

 

Ehdotuksista järjestettiin äänestys. Hallituksen ehdotus sai 19 ääntä, jäsenistön vastaehdotus 12 ääntä. Näin 

ollen PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2024-31.12.2026 hyväksyttiin muodossa: 

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva patellaluksaatio- ja silmätarkastuslausunto. 

Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 

saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla hyväksytty kävelytesti. Rekisteröinnin raja-

arvona on BOAS-aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 

 

Hallitus lisäsi omaan ehdotukseensa seuraavan lisäyksen vuosikokouksessa: Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: 

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) 

 

7§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely. 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisällön. 

Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös oli kokouksen liiteaineistossa, joka oli nähtävillä yhdistyksen 

nettisivuilla.  

Vuosi oli yhdistyksen 51. toimintavuosi, jonka aikana Shih Tzuja rekisteröitiin 115, näistä tuonteja 

oli yhdeksän (9). Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2022 oli yhteensä 228 jäsentä, joista ainaisjäseniä 

14, perhejäseniä yhdeksän (9), nuorisojäseniä kolme (3) ja tuomarijäseniä 28. 

Yhdistyksen taloudellinen tila oli tarkasteltavana vuotena vakaa.  

Jäsenistö on tukenut yhdistystä ja talkootyötä on tehty runsaasti. Myös ulkopuolisia sponsoreita on saatu 

yhdistykselle lisää. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä tilikauden alijäämä on -1.400,71 euroa. 
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8§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle. 

 

Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja 

vastuuvapautus hallitukselle. 

 

9§ Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintakaudelle. 

Yhdistyksen hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. 

 

• Vuosimaksu 30 euroa 

• Nuorisojäsen alle 16 v. 20 euroa 

• Perhejäsen (ei lehteä) 11 euroa 

• Ulkomainen jäsen 35 euroa 

 

Kun kasvattaja maksaa pennunostajan ensimmäisen vuoden jäsenmaksun, on alennus 50 %. 

 

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksuista vuodelle 2024. 

 

10§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka sisältää erilaisia 

tapahtumia, kuten näyttelyitä, luentoja ja tapahtumapäiviä sekä kolmen lehden julkaisu. 

Näiden lisäksi osallistutaan koulutustilaisuuksiin ja tuetaan terveystutkimuksia.  

Vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio yksimielisesti. 

 

11§ Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen. 

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2023 valittiin Sirpa Eronen. 

 

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.  

*Erovuorossa: puheenjohtaja Sirpa Eronen, jäsenet Kirsi Hämäläinen ja Jennika Orpana sekä 

varajäsenet Jonna Taipale ja Ida Pecko 

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Jennika Orpana, Ida Pecko, Ulla Rinne, Laura Tukiainen, Mirja Ahola ja Emma 

Mikkonen. Ulla Rinne kieltäytyi ehdokkuudesta. 

Järjestettiin äänestys niin, että ensimmäisellä äänestyskierroksella valittiin ensimmäinen jäsen hallitukseen. Äänet 

jakautuivat 12 Jennika Orpana, 10 Laura Tukiainen, 3 Mirja Ahola, 1 Ida Pecko, 1 Emma Mikkonen. Jennika 

Orpana valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/a4ebb6b4-6c05-464d-bac7-692a7ede398a

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Toisella äänestyskierroksella äänet jakautuivat 13 Ida Pecko, 13 Laura Tukiainen, 1 Emma Mikkonen, 1 Mirja 

Ahola. Äänten mentyä tasan Ida Peckon ja Laura Tukiaisen välillä, järjestettiin heidän välillään kolmas 

äänestyskierros varsinaisen jäsenen paikasta. Äänet jakautuivat 14 Pecko, 14 Tukiainen, joten järjestettiin 

arvonta Peckon ja Tukiaisen välillä. Arpakone ratkaisi Laura Tukiaisen toiseksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, 

Ida Pecko valittiin hallituksen varajäseneksi. 

Neljännellä äänestyskierroksella Mirja Ahola sai 15 ääntä, Emma Mikkonen 11 ääntä, joten Mirja Ahola valittiin 

toiseksi hallituksen varajäseneksi. 

 

Hallitukseen valittiin äänestyksen myötä jäseneksi kaksivuotiselle toimikaudelle 2023–2025 Jennika Orpana ja 

Laura Tukiainen. Varajäseniksi toimikaudelle 2023 valittiin Mirja Ahola ja Ida Pecko. 

 

 

13§ Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. 

*Erovuorossa: Ritva Kinnunen 

Jalostustoimikunnassa oli yksi jäsen erovuorossa. Jalostustoimikunnan jäseneksi ehdotettiin Ritva Kinnunen ja 

Jennika Orpana. Äänestyksen äänet jakautuivat 15 Jennika Orpana, 10 Ritva Kinnunen. 

 

Jennika Orpana valittiin jalostustoimikunnan jäseneksi. 

 

14§ Kahden toiminnantarkastajan valitseminen. 

*Toiminnantarkastajat vuonna 2022: Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne 

Toiminnantarkastajiksi valittiin toimikaudelle 2023 Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne. 

 

15§ Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen 

Ei muita kirjattavia kokousasioita.  

 

16§ Muut esille tulevat asiat 

• Hallitus toivoo, että postikulujen pienentämiseksi jäsenet antaisivat luvan lähettää sähköpostilaskun 

paperisen laskun sijasta. Yhdistyksen jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa yhdistyksen nettisivulla 

jäsentieto lomakkeella: https://shihtzury.fi/liity-jaseneksi/ ja valitsemalla yhteystietojen päivitys ja 

valitsemalla sähköpostilaskutus. Sovittiin lisäksi, että jäsenmaksun lasku laitetaan vuoden 3. lehteen, 

jolloin jäsenmaksua ei tarvitse lähettää erikseen kirjepostilla. Mahdolliset muistutukset lähetetään 

sähköpostitse. Sovittiin lisäksi, että seuraavasta toimintakaudesta alkaen Vuoden Shih Tzu -kilpailun 
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pistelaskuun otetaan mukaan vain ne koirat, kenen omistaja on maksanut jäsenmaksun eräpäivään 

mennessä. 

• Sari Wikström jatkaa jäsensihteerinä, Kati Mäkelä webmasterina ja Emma Mikkonen aloittaa Facebook- 

ja Instagram-vastaavana. 

• Vuoden Shih Tzu 2022 ja Vuoden agility Shih Tzu -kilpailuissa voitokkaimpien koirien omistajat ja 

voitokkain kasvattaja saivat kunniamaininnat erikoisnäyttelyssä Jyväskylässä 17.3.2023. 

 

17§ Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.38. 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Sirpa Eronen    Laura Tukiainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen 

päätösten mukainen 

 

 

Sari Wikström  Nina Mäkelä 

 

 

Liitteet   

• LIITE 1: Toimintakertomus 2022 liitteinen 

• LIITE 2: Jalostustoimikunnan toimintakertomus 2022 

• LIITE 3: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 

• LIITE 4: Hallituksen PEVISA-ehdotus 

• LIITE 5: Jäsenistön PEVISA-ehdotus 
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