PÖYTÄKIRJA
Suomen Prahanrottakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Paikka: Virtuaalikokous Microsoft Teams-palvelun välityksellä
Aika: 24.5.2020 klo 18:00
Läsnä etäyhteydellä:
Tanja Eerilä, yhdistyksen varsinainen jäsen (poistui kokouksesta klo 19:02)
Janne Huttunen, yhdistyksen varsinainen jäsen (poistui kokouksesta klo 19:02)
Paula Lohiniva, yhdistyksen varsinainen jäsen
Henna Mattila, yhdistyksen varsinainen jäsen
Taru Parviainen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Sini Piironen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Liisa Sillanpää, yhdistyksen varsinainen jäsen
Mari Vapaatalo-Jokinen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Merja Vähätiitto, yhdistyksen varsinainen jäsen (liittyi kokoukseen klo 18:12)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Paula Lohiniva avasi kokouksen 18:02.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Lohiniva ja sihteeriksi Sini Piironen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Eerilä ja Henna Mattila.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan kokous
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset (Liite
1 ja 2)
Hallituksen puheenjohtaja Paula Lohiniva esitteli vuoden 2019 hallituksen
toimintakertomuksen, kts. liite 1. Hallituksen toimintakertomus oli lähetetty jäsenille
nähtäväksi kokouskutsun yhteydessä. Vuonna 2019 järjestettiin toimintasuunnitelman
mukaisesti luento koiran ravinnosta, vuosikokous, Match Show, kesäpäivät, syysretki sekä
vuoden 2019 koira-kilpailu. Vuoden 2019 aikana järjestettiin myös rotuesittely Kajaanissa,
muutamia yhteislenkkejä Tampereen seudulla ja pikkujoulut. Lisäksi yhdistys esitteli rotua
Suomen Kääpiökoirat ry:n erikoisnäyttelyssä ständillä. Puheenjohtaja Paula Lohiniva
esitteli myös jalostustoimikunnan toimintakertomuksen, kts liite 2. Myös
jalostustoimikunnan toimintakertomus lähetettiin jäsenistön nähtäväksi, kts. liite 2. Uutta
jalostustoimikuntaa ei ole vielä saatu koottua ja jalostustoimikuntaan etsitään uusia

toimijoita. Vuoden 2019 hallituksen toimintakertomukseen tai jalostustoimikunnan
toimintakertomukseen ei ollut lisättävää.
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto (Liite 3 ja 4)
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, kts. liite 3, ja toiminnantarkastajan
lausunnon, kts. liite 4. Toiminnantarkastaja on tarkastanut yhdistyksen toiminnan
noudattavan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Lisäksi kirjanpito ja tilinpäätös on
tarkastettu. Vuoden 2019 tilinpäätökseen ja toiminnantarkastukseen ei ollut lisättävää.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden
hallitukselle
Tilinpäätös vahvistettiin ja edellisen vuoden hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
8. Valitaan tarvittavat edustajat
Suomen Kääpiökoirat ry:n kokoukseen valittiin edustajaksi Merja Vähätiitto.
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja
liittymismaksu (Liite 5)
Vahvistettiin vuoden 2021 jäsenmaksujen pysyvän ennallaan eli liittymismaksu 5€,
varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€, nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€ ja
pentujäsenmaksu 8€.
10. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintakaudelle (Liite 6)
Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintakaudelle sellaisenaan, kts. liite 6.
11. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaalit
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Paula Lohiniva.
12. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
sekä varajäsenten vaali
Erovuorossa hallituksen jäsenistä olivat Taru Parviainen, Sini Piironen ja Mari VapaataloJokinen sekä hallituksen varajäsen Rafael Pasternack. Erovuoroisten hallituksen jäsenten
tilalle ehdotettiin ja valittiin Taru Parviainen, Sini Piironen ja Mari Vapaatalo-Jokinen sekä
varajäseneksi Tanja Eerilä. Hallituksen varsinaisen jäsenen Liisa Sillanpään erottua omasta
tahdostaan ehdotettiin ja valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi Henna Mattila.
13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kiiskinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Liisa
Sillanpää.

14. Rodun vanhempien edustajien terveystarkastusten tukeminen (Liite 7)
Puheenjohtaja Paula Lohiniva oli saanut jäseneltä ehdotuksen rodun vanhempien
edustajien terveystarkastusten tukemiseen liittyen. Puheenjohtaja kertoi hallituksen
keskustelleen asiasta kokouksessaan ja pitäneen terveystarkastusten tukemista hyvänä
asiana, mutta pohti tasapuolisuuden vuoksi terveystarkastusten tukemisen
mahdollisuutta kaiken ikäisille yksilöille. Tavoitteena olisi, että yhdistys voisi tukea
laadukkaita terveystarkastuksia tasapuolisesti kaikille jäsenille paikkakunnasta ja koiran
iästä riippumatta. Yhdistyksen kokouksessa keskusteltiin siitä, mitä terveystarkastuksia
olisi ensisijaista tukea ja millä tavoin. Päätöstä asiasta ei käytännön toteutustapaan
liittyvien haasteiden vuoksi tehty, vaan toteutustavan jalostamiseksi päätettiin kartoittaa
vielä muiden rotuyhdistysten toimintatapoja vastaavissa tilanteissa. Hallitus ottaa
mielellään vastaan jäseniltä ehdotuksia käytännön toimintatavoista.
15. Muut esille nousevat asiat
Puheenjohtaja Paula Lohiniva nosti esiin jäsenen toiveen verkkokaupan perustamisesta
yhdistyksen kotisivuille, mistä voisi tilata tuotteita yhdistyksen logolla. Kokouksessa
käytiin keskustelua siitä, että verkkokaupan pyörittäminen (varastointi, tuotevalinnat ja
muu verkkokauppaan kuuluva) vaatisi henkilöresurssia ja jo nykyisellään yhdistyksen
toiminnassa on pulaa toimijoista, joten verkkokaupan perustamista ei tässä kohtaa koettu
ajankohtaiseksi. Taru Parviainen toi vaihtoehtona esiin sellaisen verkkoalustan käytön,
jonne voidaan luona yhdistyksen logolla omia tuotteita tilattavaksi ja palveluntuottaja
hoitaa verkkokaupan pyörittämiseen liittyvät asiat. Kokouksessa sovittiin, että selvitetään
tätä vaihtoehtoa ja yhdistyksen logon käyttöoikeuksia.
Kokouksessa keskusteltiin aloittelevien kasvattajien tukemisesta ja pohdittiin kaikkien
kasvattajien yhteisen Facebook-ryhmän mahdollisuutta, jotta myös tuoreempien
kasvattajien on mahdollista kuulla muiden kasvattajien kokemuksia ja saada vertaistukea.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:20.

VAKUUDEKSI

___________________________________
Paula Lohiniva, puheenjohtaja
pvm.

______________________________________
Sini Piironen, sihteeri
pvm.

___________________________________
Tanja Eerilä, pöytäkirjantarkastaja pvm.

_______________________________________
Henna Mattila, pöytäkirj.tark.
pvm.

Liite 1
Hallitus ehdottaa seuraavanlaista toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019
●

Luento ravinnosta alkuvuodesta

●

Match Show:n järjestäminen keväällä

●

Vuosikokouksen järjestäminen

●

Kesäpäivien järjestäminen

●

Vuoden 2019 koira- kilpailu

●

Syksyinen metsäretki

Toimintakertomus 2019
Tammikuussa yhdistys piti luennon ABC Kolmenkulman kokoustiloissa Pirkanmaalla, jonka aiheena oli
koiran ravinto. Luento oli erittäin suosittu, ja jälkeenpäin luennosta kuultiin paljon kehuja. Valitettavasti
emme saaneet lupaa hyödyntää saatua materiaalia niin, että sitä olisi voitu jakaa niille, jotka eivät päässeet
paikalle. Yhdistyksen uusien sääntöjen mukainen ja ensimmäinen vuosikokous järjestettiin ACB Tiiriössä
Hämeenlinnassa.
Alkuvuodesta rotu sai huomiota pohjoisessa, kun Kajaanin Mustissa ja Mirrissä järjestettiin rotuesittely.
Kesäpäiviä varten yhdistys sai taas käyttää Tassulan tiloja Urjalassa, ja sinne osallistui paljon jäseniä
koirineen. Sää suosi tuolloinkin, joten suurin osa ajasta vietettiin pihalla. Kesäpäivillä kokeiltiin koirien
viestijuoksua arvotuissa joukkueissa sekä kilpailtiin parhaimmasta asusta. Päivään kuului myös ruokailu
sekä kahvittelu.
Match Show:n järjestäminen venyi elokuulle, ja paikaksi vuokrattiin Kaupin Vinttikoirarata Tampereella. Sää
suosi tapahtumaa, ja ihmisiä tuli paikalle noin 150. Kehiä oli kaksi, joten pienet ja isot koirat saivat omat
kehät. Valitettavasti ampiaisista koitui haittaa, sillä nurmikkoalueella niitä lenteli paljon.
Kesällä 2019 järjestettiin muutama yhteislenkki lähinnä Pirkanmaan alueella. Lenkeille osallistuminen oli
melko vaihtelevaa, mutta usein 4-5 ihmistä osallistui ja vähintään yhtä monta koiraa. Yksi lenkeistä tehtiin
retkenä Viikinsaareen.
Yhdistys pystytti ständin Suomen Kääpiökoirat ry:n erikoisnäyttelyssä, ja ständillä esiteltiin rotua puistossa
käyville. Rodun edustajia oli parhaimmillaan noin 20 ständin lähettyvillä.
Syksyisellä metsäretkellä suuntana oli Kintulammen Saarijärven laavu. Kävelymatka sinne oli melko lyhyt,
mutta maisemat olivat kauniit. Laavu oli hienolla paikalla veden ääressä, ja aurinko paistoi. Jäsenet
paistoivat laavulla makkaraa ja nakkia, ja jälkiruuaksi tarjoiltiin paahdettuja vaahtokarkkeja.
Yhdistys järjesti pikkujoulut Tassulan tiloissa Urjalassa. Pikkujouluissa koirat saivat ulkoilla isossa
aitauksessa ja nauttia pallomerestä. Lisäksi arvottiin koirien joululahjoja kaikkien lahjan tuoneiden kesken.
Tapahtumassa teemaan sopivasti juotiin glögiä ja syötiin pipareita ja joulutorttuja.
Vuoden 2019-koirakilpailuun osallistujia oli edellisvuotta vähemmän. Tulokset saatiin selville vuoden 2020
alussa. Vuoden 2019 koira -kilpailun voittajat ovat seuraavat:
Vuoden tittelihai: FINFIDELIN FAMA DE FILILÍ
Vuoden harrastuskoira: SMÍŠEK SECURE POWER
Vuoden pentu: TINY CHOICE CINDERELLA

Vuoden juniori: KARVAKATASTROOFFIN AMALIA KAMALIA TANSSEJA TANSSI
Vuoden uros: RAY CHARLES KAZARI TOYO-KEN
Vuoden narttu: HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ
Kotirotta: HURLY-BURLY FURIA

Liite 2
Suomen Prahanrottakoirat ry:n jalostustoimikunnan toimintakertomus 2019
Uutta jalostustoimikuntaa ei ole pystytty perustamaan, sillä kukaan vapaaehtoinen ei ole esittänyt
hallitukselle mielenkiintoaan toimia jalostustoimikunnassa.
Aiemmin valittu jalostustoimikunta tarkasteli vuoden aikana tulleita terveystuloksia ja seurasi jalostukseen
käytettyjen koirien tutkimustuloksia.
Vuoden kohokohta oli rodun Kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n hyväksyntä 10 vuoden koeajalle, jota
juhlittiin kevään Hauhau-näyttelyiden yhteydessä.
Syyskuussa 2019 kaksi jalostustoimikunnan jäsentä vei yhteensä kolme koiraa Krivoklatin erikoisnäyttelyyn
ja jalostustarkastukseen. Samalla luotiin uusia yhteyksiä rodun kotimaahan ja käytiin keskustelua rodun
nykytilanteesta klubin puheenjohtajan Helena Jankován kanssa.
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SUOMEN PRAHANROTTAKOIRAT RY
TILINPÄÄTÖS

TILIKAUSI 2018

TUOTOT
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
Tapahtuma tuotot

675,4

VARAINHAKINNAN TUOTOT
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Kannatusmaksut

TILIKAUSI 2019

1144,00

705,00
70,00

1.1.2019-31.12.2019

764,00
60,00

15,00

YHTEENSÄ

1465,4

1968,00

KULUT
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Tapahtumakulut Pikkujoulut 2018 kulut
Luentokulut
Match show kulut
Kesäpäivien kulut
-563,51

-29,33
-419,20
-193,80
-143,48

VARAINHANKINNAN KULUT
Maksut yhdistyksille
-148,00
-175,00
Maksut Patentti- ja Rekisterihallitukselle
-105,00
Mainoskulut/kotisivut ylläpito
-148,01
-130,92
Käänöspalvelu
-50,00

RAHOITUSKULUT
Pankin palvelumaksut

-83,15

-85,80

YHTEENSÄ

-942,67

-1332,53

TILIKAUDEN Yli-/alijäämä 1.1.2019 - 31.12.2019

635,47

TASE
VAIHTUVAT VASTAAVAT
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Pankkisaamiset
Nordea FI83 1829 3000 0150 09
Käteiskassa
VASTAAVAA YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA
TILIKAUDEN Yli-/alijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

t

150,00

2269,20
1077,80
2419,20

522,73
1896,47
2419,20

1976,87
3054,67

635,47
2419,20
3054,67

Käteiskassan tapahtumat
Käteiskassan saldo 1.1.2019 150,00€
Tammikuu 2019
tulot
+165€ Ravintoluennon osallistujamaksut 165€
+165€

Yhteensä

kulut
-2,20€ vegaaninen kahvimaito
-100€

tilavuokra

-66€

luennon kahvitarjoilu

-3€

postituskulut

Yhteensä

-171,20€
150€+165€-171,20€ = 143,80€

Saldo:

Elokuu 2019
tulot
+848€ Match show osallistujat ja kanttiini
+86€
Yhteensä
Saldo:

Kesäpäivien ei-jäsenten maksullinen ruokailu
+934€

143,80€+ 934,00€= 1077,80€
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Liite 5
Hallitus ehdottaa jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.

●

Liittymismaksu per henkilö tai pentue 5€

●

Varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€

●

Nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€

●

Pentujäsenmaksu 8€

Liite 6
Hallitus ehdottaa seuraavanlaista toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021
●

Luento

●

Vuosikokous

●

Match Show

●

Rotuesittely

●

Kesäpäivät

●

Kaivopuiston erikoisnäyttely

●

Syksyinen metsäretki

●

Pikkujoulut

●

Vuoden koira- kilpailu

Talousarvioehdotelma vuodelle 2021

Tulot
●

Jäsenmaksut olemassa olevilta jäseniltä 48 x 15,00 yhteensä 720,00

●

Vuoden 2020 tavoite 5 uutta jäsentä 5x20 yhteensä 100,00

●

Match show tuotto 600,00

Menot
●

Nordean palvelumaksut arvio -80,00

●

Match show kulut arvio -150,00

●

Luentokulut arvio-400,00

●

Vuoden koirakilpailu palkinnot arvio -60,00

●

Jäsenmaksut SKKY ja kennelpiiri arvio -170,00

●

Nettisivujen ylläpitomaksut arvio -150,00

●

Kesäpäivät ym. tapahtumajärjestäminen arvio -200,00

Yhteensä arvio 1420,00-1210,00=210,00

Liite 7
Rodun vanhempien edustajien terveystarkastusten tukeminen

Yhdistyksen jäseneltä tuli ehdotus, että Suomen Prahanrottakoirat ry tukisi esimerkiksi yli 6-vuotiaiden
prahanrottakoirien silmä-, polvi- ja sydäntarkastuksia jollain summalla kuittia vastaan. Perusteena oli, että
tämä voisi kannustaa jäseniä käyttämään myös vanhempia koiria virallisissa tarkastuksissa, ja samalla
kertyisi tärkeää tietoa rodusta. Terveystarkastukset eivät tällä hetkellä ole pakollisia rodussa, ja tällä
hetkellä tutkitaan lähinna vain jalostukseen käytettäviä koiria 1- ja 3- vuotiaina.

Hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan, ja totesi, että kyseessä on tärkeä asia, jota olisi hyvä tukea.
Kuitenkin hallitus päätyi siihen, että vain tietynikäisten koirien terveystarkastusten tukeminen aiheuttaa
epätasa-arvoa. Hallituksen mielestä olisi hyvä tukea kaikkia virallisia terveystarkastuksia, mutta käytännön
toteutus mietityttää. Hallitus haluaa kuulla jäsenten mielipiteitä asiaan liittyen.

