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                 SUOMEN PRAHANROTTAKOIRAT RY                                                 PÖYTÄKIRJA 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Aihe: Yhdistyksen vuosikokous 2023 
 
Aika:  su 19.3.2023 klo 12.00 
 
Paikka: Virtuaalikokous, Zoom-palvelu 
 
Läsnä: Kokouksessa oli etäyhteyksin 22 läsnä jäsentä, joista äänioikeutettuja 22 jäsentä. Valtakirjan oli 

antanut 5 jäsentä. 
____________________________________________________________________________ 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Miia Koskinen avasi kokouksen klo 12.17 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksiääntenlaskijaa 

Puheenjohtajaksi valittiin Miia Koskinen, sihteeriksi Tanja Eerilä, pöytäkirjantarkastajiksi Kim Ho ja Merja 

Vähätiitto, sekä kaikkien osallistujien hyväksynnällä ääntenlaskijaksi Henna Mattila yksinään. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 3.3.2023. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen 

Miia Koskinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022. 

Hyväksyttiin toimintakertomus. 

 

6. Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2022 

Merja Vähätiitto esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2022. 

  

7. Esitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

Henna Mattila esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2022 

 

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle 

ja muille tilivelvollisille 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

9. Valitaan tarvittavat edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin 

Esitettiin ja päätettiin, että istuva hallitus nimittää edustajat. 

  

10. Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut ja liittymismaksut pysyvät ennallaan. 

Varsinainen jäsen  15€ 

Kannatusjäsen  15€ 

Nuorisojäsen (alle 18 v.) 10€ 

Perhejäsen  10€ 

Pentujäsen  8€ 
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Liittymismaksu  5€ 

Liittyessään jäseneksi 1.7. – 31.12. on jäsenmaksu 50% normaalista jäsenmaksusta, liittymisvuoden loppuun 

saakka. Liittymismaksu maksetaan aina kokonaisuudessaan. 

 

Hyväksyttiin jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma niin, että siihen lisätään rotuesittely webinaari. 

Todettiin, että kavattajat eivät juurikaan käytä mahdollisuutta liittää uusia pennunomistajia yhdistyksen 

jäseniksi. 

 

11. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 

Hallituksen puheenjohtajaksi asettui ehdolle Miia Koskinen ja Kim Ho. 

Äänestys toteutettiin Äänestyskoppi.fi- alustalla. 

 

Kokous keskeytettiin äänestyksen ajaksi klo 13.00 – 13.20. 

 

Äänivaltaansa käytti 27 jäsentä. 

Äänestystulos: 

Miia Koskinen 20 ääntä  

Kim Ho 7 ääntä. 

 

Valittiin Miia Koskinen jatkamaan puheenjohtajana. 

  

12. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten ja mahdollisesti eronneiden tilalle sekä varajäsenten 

vaali. Erovuorossa: Nina Ahlgren, Tanja Eerilä ja Kim Ho. 

Hallituksen jäseneksi ehdolle asettuivat: 

Tanja Eerilä 

Kim Ho 

Janne Huttunen 

Anne Ruhanen 

Vivian Tiihonen 

Johanna Valjus 

 

Hallituksessa on paikka kahdelle (2) varsinaiselle jäsenelle ja kahdelle (2) varajäsenelle. Päätettiin, että kaksi 

eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja kolmanneksi ja neljänneksi 

eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallituksen varajäseniksi. Äänestys toteutettiin Äänestyskoppi.fi-

alustalla. 

 

Äänivaltaansa käytti 27 jäsentä. 

Äänestystulos: 

Tanja Eerilä 23 ääntä 

Janne Huttunen 18 ääntä 

Johanna Valjus 16 ääntä 

Kim Ho 15 ääntä 

Vivian Tiihonen 12 ääntä 

Anne Ruhanen 7 ääntä 

 

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tanja Eerilä ja Janne Huttunen sekä 

varajäseniksi Johanna Valjus ja Kim Ho. 

 

13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja vuodelle 2023 

Ehdotettiin ja valittiin toiminnantarkastajaksi Paula Lohiniva ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Degerman. 
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14. Jalostuksen tavoiteohjelman päivityksen hyväksyminen 

Suomen Kääpiökoirayhdistys SKKY on vuosikokouksessaan 14.3.2023 hyväksynyt Suomen Prahanrottakoirat 

r.y:n jalostuksen tavoiteohjelman päivitysehdotuksen sillä ehdolla, että Suomen Prahanrottakoirat r.y:n 

vuosikokous hyväksyy sen kokouksessaan 19.3.2023. Lisäksi mahdollisia Suomen Kennelliiton vaatimia 

muutoksia ei enää tarvitse hyväksyttää Suomen Kääpiökoirayhdistyksellä. 

Hyväksyttiin jalostuksen tavoiteohjelman päivitysehdotus niin, että jalostustoimikunta saa tehdä Suomen 

Kennelliiton siihen mahdollisesti vaatimat muutokset ilman, että Suomen Prahanrottakoirayhdistyksen 

tarvitsee sitä uudelleen hyväksyä muutosten jälkeen.  

 

Kommenttina nousi esille huoli siitä, että Suomeen tuodaan samansukuisia koiria joita täällä jo on, vaikka 

olisi ensiarvoisen tärkeää saada erisukuisia koiria jalostuskoiriksi. Tästä aiheesta on keskusteltu myös 

kasvattajakahvilassa (Facebook-ryhmä). 

Lisäksi esitettiin toivomus, että yhdistys järjestäisi rotuunottotilaisuuden seuraavan viiden vuoden sisällä.  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Ulkomuototuomari Linda Volarikova on tehnyt tuomariraportin (havainnot tarkkailtavista kohteista RKO-

listatuilla tai muilla roduilla) Nordic Winner näyttelyssä 3.12.2022. Raportista käy ilmi seuraavaa: 

Arvosteltavia koiria oli 22, joista 8 tuomari palkitsi SA:lla. Rodulla havaitut tarkkailtavat ongelmat/piirteet: 

Epäterve rakenne, epäterveet liikkeet, käytösongelmat sekä ihon ja turkin ongelmat. 

Huomautus: I belive this breed should be put on the BSI (RKO) list as it has too many health issues.  Slip 

stifles, bald patches, too up on legwith very straight angulations, and many scared. ”I really hope this breed 

will be listed soon.” 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

________________________ ________________________                              

Miia Koskinen, puheenjohtaja Tanja Eerilä, sihteeri 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Kim Ho, pöytäkirjantarkastaja Merja Vähätiitto, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 


