PÖYTÄKIRJA
Suomen Prahanrottakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Paikka: Virtuaalikokous Microsoft Teams-palvelun välityksellä
Aika: 18.4.2021 klo 14:00
Läsnä etäyhteydellä:
Nina Ahlgren, yhdistyksen varsinainen jäsen
Janne Huttunen, yhdistyksen varsinainen jäsen (liittyi kokoukseen klo 14:10)
Janika Kekki, yhdistyksen varsinainen jäsen
Miia Koskinen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Pirita Lemponen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Paula Lohiniva, yhdistyksen varsinainen jäsen
Henna Mattila, yhdistyksen varsinainen jäsen
Sini Piironen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Mari Vapaatalo-Jokinen, yhdistyksen varsinainen jäsen
Merja Vähätiitto, yhdistyksen varsinainen jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Paula Lohiniva avasi kokouksen klo 14:03.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Lohiniva ja sihteeriksi Sini Piironen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Henna Mattila ja Mari Vapaatalo-Jokinen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset (liittteet
1 & 2)
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen (kts. liite 1), joka oli lähetetty jäsenille
nähtäväksi kokouskutsun yhteydessä. Todettiin Covid-19 vaikuttaneen yhdistyksen tapahtumien
järjestämiseen, minkä vuoksi kaikkia toimintasuunnitelman mukaisia tapahtumia ei saatu
järjestettyä.
Janne Huttunen liittyi kokoukseen klo 14:10.

Merja Vähätiitto esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomusta (kts. liite 2). Todettiin, että
jalostustoimikuntaan etsitään uusia toimijoita. Hallituksen vuoden 2020 toimintakertomukseen
tai jalostustoimikunnan toimintakertomukseen ei ollut lisättävää.
6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto (liitteet 3& 4)
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon (kts.
liitteet 3 & 4). Tilinpäätökseen tai toiminnantarkastajan lausuntoon ei ollut lisättävää.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden
hallitukselle
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.
8. Valitaan tarvittavat edustajat
SKKY:n ja Keski-Suomen Kennelpiirin kokouksiin valittiin edustajaksi Merja Vähätiitto sekä
varaedustajaksi Miia Koskinen.
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja
liittymismaksu (liite 5)
Vahvistettiin seuraavan vuoden jäsenmaksujen ja liittymismaksun 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 (liitteet 6 & 7)
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisinaan (kts. liitteet 6 & 7). Todettiin, että
pidemmällä tähtäimellä kasvattajapäivien tai kasvattajille suunnatun luennon järjestäminen
olisi toivottavaa. Janika Kekki toi esiin webinaarin järjestämistä rodusta kiinnostuneille ja
sovittiin, että Janika Kekki pyrkii viemään asiaa eteenpäin. Myös prahanrottakoiria esittelevän
videon tekemisestä keskusteltiin ja Sini Piironen toi esiin hallituksen pohtineen esittelyvideon
tekemistä, mutta videon toteutus ei ole edennyt. Paula Lohiniva kertoi tekevänsä
pienimuotoisen luennon värigenetiikasta, joka lisättäisiin yhdistyksen kotisivuille jäsenistön
nähtäville.
11. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaalit
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Miia Koskinen.
12. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle
sekä varajäsenten vaali
Hallituksen jäsenistä Taru Parviainen ja Sini Piironen ilmoittivat etukäteen eroavansa
hallituksesta, lisäksi erovuorossa oli hallituksen varajäsen Tanja Eerilä. Erovuoroisten tilalle
valittiin Nina Ahlgren, Tanja Eerilä ja Janika Kekki. Varajäseneksi valittiin Pirita Lemponen.
13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kiiskinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Paula Lohiniva.

14. Käsitellään muut esille nousevat asiat
Muita esille nousevia asioita ei ollut.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:47.

VAKUUDEKSI

___________________________________
Paula Lohiniva, puheenjohtaja
pvm.

______________________________________
Sini Piironen, sihteeri
pvm.

___________________________________
Henna Mattila, pöytäkirjantarkastaja pvm.
pvm.

_______________________________________
Mari Vapaatalo-Jokinen, pöytäkirj.tark.

Liite 1
Hallitus ehdotti seuraavia tapahtumia vuodelle 2020
●

Luento

●

Vuosikokous

●

Match Show

●

Rotuesittely

●

Kesäpäivät

●

Kaivopuiston erikoisnäyttely

●

Syksyinen metsäretki

●

Pikkujoulut

●

Vuoden koira- kilpailu

Toimintakertomus 2020
Koronatilanteen vuoksi yhdistys joutui peruuttamaan luennon alkuvuodelta. Luento oli tarkoitus siirtää
kesäpäivien yhteyteen, mutta valitettavasti sitä ei saatu toteutumaan.
Myöskään rotuesittelyitä ei tänä vuonna voitu järjestää turvallisesti koronatilanteesta johtuen.
Vuosikokousta lykättiin sääntöjen mukaisesta aikataulusta poikkeuslain nojalla. Vuosikokous järjestettiin
etänä 24.5. Microsoft Teams- sovelluksen avulla.
Kesäpäiviä 2.8. varten yhdistys sai taas käyttää Tassulan tiloja Urjalassa, ja sinne osallistui paljon jäseniä
koirineen. Välillä tihkutti hieman vettä, mutta suurin osa ajasta saatiin viettää ulkona. Kesäpäivillä kokeiltiin
koirien viestijuoksua arvotuissa joukkueissa, pidettiin kirpputoripöytää ja testattiin koiran ahneutta
namivanakilpailussa. Päivään kuului myös kahvitteluhetki. Yhteinen ruokailu päätettiin jättää pois
koronatilanteen takia, joten osa toi omia eväitä syötäväksi.
Match Show:n järjestäminen venyi elokuulle (23.8.) myöskin koronatilanteen takia, ja paikaksi vuokrattiin
Kaupin Vinttikoirarata Tampereella. Sää suosi tapahtumaa ja osallistujamäärä oli oikein hyvä. Samassa
tapahtumassa prahanrottakoirille järjestettiin oma Match Show-kehä, jossa tuomarina toimi
ulkomuototuomari Juha Putkonen. Ennakkoon Match Show-kehiin ilmoittautui 23 koirakkoa, loput
ilmoittautuivat paikan päällä. Prahanrottakoiria oli ilmoittautunut 26.
Kesällä 2020 järjestettiin vain muutama yhteislenkki Pirkanmaan alueella. Lenkeille osallistuminen oli melko
vaihtelevaa, mutta usein 4-5 ihmistä osallistui ja vähintään yhtä monta koiraa.
Koronatilanteen takia yhdistys ei pitänyt ständiä Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä.
Syksyisellä metsäretkellä 2.10. suuntana oli Nokian Kivikesku. Aiemman tulleen palautteen myötä
tapahtuma järjestettiin viikolla. Reitti oli melko lyhyt, jotta ulkoilu olisi mahdollista tehdä valoisan aikaan.
Retken aikana pysähdyttiin syömään laavulle makkaraa, nakkia ja suklaapatukoita.
Yhdistys järjesti pikkujoulut 22.11. Pohjois-Hämeen kennelpiirin tiloissa Lempäälässä. Pikkujouluissa koirat
saivat leikkiä sisätiloissa. Ohjelmassa oli arvota laserhoitolahjakkortita sekä rokotuslahjakortista sekä
koirille suunnattujen joululahjojen vaihtamista kaikkien lahjan tuoneiden kesken. Tapahtumassa teemaan
sopivasti juotiin glögiä ja syötiin pipareita ja joulutorttuja.

Vuosi 2020 oli haastava alkuvuonna nopeasti räjähtävästi levinneen koronan takia. Toiminta oli aika
pienimuotoista ja suppeaa, ja suuria ihmismääriä samoissa sisätiloissa pyrittiin välttämään
ennakkoilmoittautumisilla ja määrärajoituksilla. Yhdistys pyrki tiedotteissaan korostamaan, että
tapahtumiin saa osallistua vain terveenä ja oireettomana, ja tarjosi mahdollisuuden käsien desinfiointiin
tapahtumien aikana. Myös maskin käyttöä suositeltiin.
Vuoden 2020 koira -kilpailun voittajat ovat seuraavat:
Vuoden tittelihai: KIMSUN HAVE HER ALWAYS IN MY HEART
Vuoden harrastuskoira: TINY CHOICE CINDERELLA
Vuoden pentu: TINY CHOICE DARLING
Vuoden juniori: PRIME PAWS DARK LORD
Vuoden uros: RAY CHARLES KAZARI TOYO-KEN
Vuoden narttu: TINY CHOICE CINDERELLA
Kotirotta: CANGAROO'S BE MY LIFE LINE
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Suomen Prahanrottakoirat ry:n jalostustoimikunnan toimintakertomus 2020
Uutta jalostustoimikuntaa ei ole pystytty perustamaan, sillä kukaan vapaaehtoinen ei ole esittänyt
hallitukselle mielenkiintoaan toimia jalostustoimikunnassa. Aiemmin jalostustoimikuntaan valitut Tanja
Eerilä ja Merja Vähätiitto tarkastelivat vuoden aikana tulleita terveystuloksia ja seurasivat jalostukseen
käytettyjen koirien tutkimustuloksia.
Vuosi 2020 oli koronaviruksen sävyttämä; toimintaa ei juurikaan ollut. Osa toimikunnan jäsenistä tapasi
toisensa ainoastaan yhdistyksen kesäpäivillä ja Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä. Prahanrottakoirien
jalostuksellisia seikkoja on seurattu Suomen Kennelliiton jalostusjärjestelmästä.
Rodun populaation kasvu oli 2020 ennennäkemätöntä; Suomen Kennelliittoon rekisteröitiin kaikkiaan 99
prahanrottakoiraa! Tämä on 86,6% enemmän kuin vuonna 2019; 32 pentueeseen syntyi 81 pentua. Lisäksi
rekisteröitiin 18 tuontikoiraa. Terveystutkimuskäyntejä tehtiin yhteensä 52, joissa tutkittiin:
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-kyynärät, tarkistettuja 5
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Tutkituissa nikamien epämuotoisuusastetta VA1 ilmeni kahdella ja kolme muuta tutkittua olivat terveitä
sen suhteen. Välimuotoinen lanneristinikama-aste LTV2 oli yhdellä tutkitulla, kahdella oli LTV1 ja kahdella
oli normaalisti muodostunut lanneristinikama. Iän puolesta vain kahdelle lausuttiin spondyloostiaste SP0,
eli ei spondyloosimuutoksia.
Rotukoirien ulkomuodon rodunomaisuutta arvostellaan koiranäyttelyissä. Vuonna 2020 prahanrottakoirien
näyttelykäyntejä kertyi kiitettävästi koronavuosi ja sisänäyttelyiden vähyys huomioon ottaen. 19
näyttelyssä arvosteltiin 90 rodun edustajaa, ja esimerkiksi kääpiökoirien erikoisnäyttelyssä Kaivopuistossa
6.9.2020 oli yleisöllä nähtävänä 19 prahanrottakoiraa.
Agilityssä prahanrottakoirille kirjattiin 69 tulosta, joka on huima pudotus edellisvuoden vastaavasta. Syynä
lienee koronatilanteesta johtuva hallien sulkeminen.
Petotestiin osallistui vuonna 2020 kaksi prahanrottakoiraa.
Yhä useampi suomalainen on tutustunut rodun edustajiin, ja pentujen kysyntä ylittää syntyvyyden
roimasti. Tulevina vuosina kasvattajilla on tärkeä tehtävä suunnitella harkiten tulevat pentueet. Kysynnän
runsaus ei saa aiheuttaa pentueiden vanhempien terveyden ja luonteen heikkouksien
aliarvioimista. Jalostustoimikunta huomauttaa kasvattajia pitämään silmää jalostuskoirien suosituksista
yhdistyksen kotisivuilla.
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SUOMEN PRAHANROTTAKOIRAT RY

1.1.2020–31.12.2020

TILINPÄÄTÖS

TILIKAUSI 2019

TUOTOT
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT
Tapahtuma tuotot

1144,0

VARAINHAKINNAN TUOTOT
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Kannatusmaksut

591,80

764,00
60,00

1043,00
85,00

0,00

YHTEENSÄ

TILIKAUSI 2020

0,00

1968,00

1719,80

KULUT
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
Tapahtumakulut Match show -kulut
-193,80
-270,22
Kesäpäivien kulut
-143,48
-158,77
Luentokulut
-419,20
Pikkujoulukulut -29,33
-81,63
Lahjat ja muistamiset
-50
Muut kulut
-59,90
VARAINHANKINNAN KULUT
Maksut yhdistyksille
-175,00
-197,00
Maksut Patentti- ja Rekisterihallitukselle
-105,00
-20,00
Toimistokulut
0,00
-7,40
Mainoskulut/kotisivut ylläpito
-130,92
-133,05
Käännöspalvelu
-50,00

RAHOITUSKULUT
Pankin palvelumaksut

-85,80

YHTEENSÄ

-1332,53

-155,50
-1133,47

TILIKAUDEN Yli-/alijäämä 1.1.2020–31.12.2020

586,33

TASE
VAIHTUVAT VASTAAVAT
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Pankkisaamiset
Nordea FI83 1829 3000 0150 09
Käteiskassa
VASTAAVAA YHTEENSÄ

1967,87
1077,80
3054,67

3641,00
0,00___
3641,00

OMA PÄÄOMA
TILIKAUDEN Yli-/alijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

635,47
2419,20
3054,67

586,33

t

3054,67
3641,00
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Liite 4

Liite 5

Hallitus ehdottaa jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.

●

Liittymismaksu per henkilö tai pentue 5€

●

Varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€

●

Nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€

●

Pentujäsenmaksu 8€
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Hallitus ehdottaa seuraavia tapahtumia vuodelle 2022
●

Luento

●

Vuosikokous

●

Match Show

●

Rotuesittely

●

Kesäpäivät

●

Kaivopuiston erikoisnäyttely

●

Syksyinen metsäretki

●

Pikkujoulut

●

Vuoden koira- kilpailu
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Suomen Prahanrottakoirat ry:n talousarvio vuodelle 2021

Tulot
Jäsenmaksut olemassa olevilta jäseniltä
60 x 15,00 eur = 900 eur
4 x 10 eur = 40 eur
Vuoden 2021 tavoite 5 uutta jäsentä
5 x 20 eur = 100 eur
Match show -tuotto 600,00 eur
YHTEENSÄ 1640 eur

Menot
Nordean palvelumaksut arvio -150,00 eur
Match show -kulut -200,00 eur
Vuoden koirakilpailu -palkinnot arvio -40,00 eur
Jäsenmaksut SKKY ja kennelpiiri arvio -200,00 eur
Nettisivujen ylläpitomaksut arvio -140,00 eur
Luentokulut -200,00 eur
Open Show ja kesäpäivät ym. tapahtumien järjestäminen arvio -400,00 eur
Posti- ja toimistokulut -50 eur
YHTEENSÄ 1380 eur

Yhteensä arvio: 1640€- 1380€= 260€

