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Aika               5.3.2022 klo 13       
Paikka           Teams etäkokous ja Salmisaarenranta 11, Helsinki              

  
1. Kokouksen avaus 
Satu Siren avasi kokouksen klo. 13.01. Aluksi käytiin hieman läpi etäkokouksen 
käytäntöjä. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Sirén ja sihteeriksi Elina Heinonen. 
 
3. Kokouksen laillisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu 4/2021 lehdessä 
sekä rotujärjestön internetsivuilla ja Facebookissa sääntöjen mukaisessa aikataulussa. 
Paikalla oli 28 yhdistyksen jäsentä. 
 
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Kurki ja Enni Eskola. 
 
5. Kahden ääntenlaskijan valinta 
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 
6. Toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2021 
Satu Sirén esitteli hallituksen toimintakertomusta vuodelta 2021, joka oli lähetetty 
kokoukseen osallistujille etukäteen kokousmateriaalin yhteydessä.  
Koronaviruspandemia on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan edelleen. Tämän voi huomata 
esimerkiksi tapahtumien määrässä. Ollaan kuitenkin pystytty järjestämään esimerkiksi 
agilityn ja rallytokon rotumestaruudet ja yhdistyksen pääerikoisnäyttely. 
 
Tiina Hallstén esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomusta vuodelta 2021. 
Jalostustoimikunta on jatkanut entisessä kokoonpanossa. Tärkeimpänä nostettiin esille 
vehnäterrierin JTO:n päivitys, joka on astunut voimaan vuonna 2021x. Edelleen on pidetty 
ja päivitetty listausta rotujen dna- testituloksia. Myös lehteen kirjoitetaan jalostukseen 
liittyviä artikkeleita. Kaksipäiväinen MH- luonnekuvaus on järjestetty onnistuneesti. 
Jalostustoimikunnan viestintä on toiminut lähinnä sähköpostin ja muiden viestien 
välityksellä.  
 
Keskustelussa tuotiin esille, että tällä hetkellä vain osa geenitestituloksista päätyy 
jalostustoimikunnan ylläpitämään listaukseen. Tämä vaikuttaa siten, että todellisesta 
rotujemme tilanteesta ei ole tarkkaa tietoa. Toivotaan avoimuutta, jotta todellinen tilanne 
olisi nähtävissä. 
 
7. Tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuonna 2021 
Krista Pirttinen esitteli tilinpäätöksen. Todettiin tilikauden ylijäämä 1848,21 €. 
 
8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen 
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Kirsi Hallsten-Karvinen esitteli toiminnantarkastajien lausuntoa, jossa todettiin että 
toiminnassa ei ole ollut huomautettavaa. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
hallitukselle vastuuvapauden. 
 
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
Satu Sirén esitteli toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Tarkoituksena on järjestää 
erikoisnäyttelyn lisäksi ainakin rallytokon rotumestaruuskisat ja samoin agilityn 
mestaruuskisat. Lisäksi lähetetään edustajia mahdollisuuksien mukaan lajien 
mestaruuskisoihin. Lisäksi pyritään järjestämään monipuolisesti harrastustoimintaa eri 
lajeissa. Vehnien pk- oikeuksien myötä myös pk- puolen lajeihin pyritään järjestämään 
koulutusta. 
 
Keskustelussa nostettiin esille muun muassa rallytokon mestaruuskisojen ajankohta. 
Toivottiin, että kisat eivät ajoittuisi syysloma-aikaan. Hallituksen osalta kerrottiin, että 
vuoden 2022 kisojen ajankohta on jo lyöty lukkoon. Keskusteltiin myös siitä, että agilityn 
SM- kisojen lisäksi myös rallytokon SM-kisoihin voitaisiin osallistua mahdollisuuksien 
mukaan. Tämä ajatus sai kannatusta. Esitettiin myös, että lajien rotumestaruuskisoja 
voitaisiin aika ajoin järjestää myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Esitettiin muun 
muassa mahdollisuutta järjestää rallytokon mestaruuskisat 13.5.2023 Imatralla. Hallitus 
ottaa tämän vaihtoehdon huomioon vuotta 2023 suunniteltaessa. Keskusteltiin myös, että 
tänä vuonna ollaan laadittu kriteerit, joiden perusteella valitaan terriereiden mejä- 
mestaruuskisoihin lähetettävä koirakko. 
 
Keskusteluissa nousi myös esiin, että onko Palveluskoiraliiton jäsenyyden ja 
vehnäterriereiden pk- oikeuksien myötä mahdollista osallistua Palveluskoiraliiton 
kokouksiin. Hallitus selvittää osallistumisen mahdollisuutta ja miettii henkilöä, joka kerhoa 
voisi kokouksissa edustaa.  
 
Lisäksi keskusteluissa nostettiin esiin ns. matalan kynnyksen toiminnan, kuten 
yhteislenkkien, järjestämisen tärkeyttä. Lisätään toimintakertomukseen myös mejä- kurssin 
ja peltojälkikurssin järjestäminen. 
  
10. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2022 
Hallitus ehdotti jäsenmaksun osalta seuraavaa: vuosijäsen 22 €, perhejäsen 10 €, 
kasvattajan ilmoittama ja maksama jäsen 10 € ja ainaisjäsen 220 €. Vuosikokous kannatti 
hallituksen ehdotusta. 
 
11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 
Satu Sirén esitteli tulo- ja menoarviota vuodelle 2022. Keskusteltiin jäsenmaksut kohdasta. 
Tuloarviossa jäsenmaksujen osuus on pysymässä samana kuin viime vuonna. Koska 
jäsenmäärien trendi on ollut alaspäin, tulisi myös ottaa tuloarviossa huomioon. Korjataan 
talousarvioon jäsenmaksujen tulot noin 100 jäsentä pienemmiksi.  
Lisätään menoihin myös Palveluskoiraliiton jäsenmaksu. 
 
Keskusteltiin, että rotupäivään on varattu vain 1500 euroa. Päätettiin keskustelun jälkeen 
nostaa rotupäivää varten varattavaa summaa 3000 euroon. 
 
12. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Helene Vannista. Ehdotusta kannatettiin. Helene 
Vanninen on käytettävissä vuoden ajan. 
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13. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
Erovuorossa: Helene Vanninen, Soile Laakso, Krista Pirttinen, Maija Myllyniemi 
Hallitukseen esitettiin Krista Pirttinen, Enni Eskola, Marjo Hankkila ja Salla Lehtinen. Myös 
Tiina Kurkea esitettiin. Tiina Kurki ei ole käytettävissä hallitukseen. Esitetyt henkilöt 
esittelivät itsensä. Vuosikokous valitsi hallitukseen esitetyt henkilöt. 
 
14. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöiden valinta 
Kirsi Hallsten- Karvinen ja Tiina Hallsten ilmoittivat, että voivat jatkaa edelleen 
toiminnantarkastajina. Varahenkilöiksi valittiin Tiina Kurki ja Marika Berg. 
 
15. Vuoden palkitut 2020-2021 -kisan sijoittuneiden julkaiseminen  
Käytiin läpi vuoden palkitut.  
Keskustelua syntyi kasvattajakilpailun jaetuista sijoista ja siitä, ettei tässä kategoriassa ole 
määritelty, miten määräytyy järjestys, mikäli päädytään tasapisteisiin. Hallitus tulee 
miettimään, tehdäänkö kasvattaja- kisassa muutoksia pistelaskun suhteen. Muutoksia 
mietittäessä tulee huomioida rotujen erilaisuus ja muutosten vaikutukset. 
 
16. Muut asiat 
Esiteltiin vehnien pk-oikeuksien tilannetta. Tammikuun 2022 Palveluskoiraliiton 
kokouksessa Kerry- ja vehnäterrierikerho hyväksyttiin jäseneksi. Helmikuussa 2022 
Palveluskoiraliitto on esittänyt kennelliitolle, että vehnäterriereille myönnetään pk-oikeudet. 
Kennelliitto ilmoittanut oikeuksien hyväksymisestä helmikuussa 2022. Jatkossa kerhon 
tulee järjestää pk- ja pelastuskoirakokeita, sekä kouluttaa toimihenkilöitä ja olla muutoinkin 
aktiivisesti mukana Palveluskoiraliiton toiminnassa. Jotta oikeudet pystytään säilyttämään 
kahden vuoden koeajan jälkeen, tarvitaan kerhosta aktiivisia lajien harrastajia ja myös 
uusia kiinnostuneita harrastajia. 
 
Lisäksi käytiin keskustelua pentueilmoitukseen liittyen. Toivottiin pentueilmoitukseen, että 
voitaisiin ilmoittaa molempien vanhempien koirakohtaiset DNA- tulokset. Lisäksi 
nettisivujen jäsenosioon toivottiin geenitestituloksiin saraketta, jossa voitaisiin ilmoittaa, 
että koira on ominaisuuden osalta terve vanhempien tulosten perusteella. Tällaisessa 
tapauksessa koiran. Jalostustoimikunta perusteli, miksi on toimittu nykyisellä tavalla.  
 
17. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin 14.55 
 
 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
        Satu Sirén, Puheenjohtaja            Elina Heinonen, Sihteeri 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
 Enni Eskola, Pöytäkirjantarkastaja      Tiina Kurki, Pöytäkirjantarkastaja  


