
 

Kerry- ja vehnäterrierikerho ry 

VUOSIKOKOUS 2021 
PÖYTÄKIRJA  

Aika 27.2.2021 kello 10.30 - 13.30  

Paikka Teams etäkokous ja Salmisaarenranta 11, Helsinki 

1.  Kokouksen avaus 

Tiina Kurki avasi kokouksen klo 10.35. Vuosikokouksen toteutuessa ensi kertaa etäyhteyksin 
puheenjohtaja kävi aluksi läpi kokouskäytännöt. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Kurki ja sihteeriksi Helene Vanninen  

3. Kokouksen laillisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu 4/2020 lehdessä 
sekä rotujärjestön internet-sivuilla ja facebookissa sääntöjen mukaisessa aikataulussa. 
Paikalla oli 42 yhdistyksen jäsentä. 
 

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Sipiläinen ja Tiina Salmivuori. 

5. Kahden ääntenlaskijan valinta 

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

6. Toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2020 

Tiina Kurki esitteli hallituksen toimintakertomuksen, joka oli lähetetty kokoukseen 
osallistujille myös etukäteen kokousmateriaalin yhteydessä. Korjattiin toimintakertomuksen 
kohtaan Muut henkilöt: 1/2020 lehden päätoimittaja Marjo Matikka, 2/2020 alkaen Päivi 
Sipiläinen. 

Hallituksen tekemä päätös yhdistää vuoden 2020 ja 2021 koe ja näyttely tulokset herätti 
keskustelua päätöksen oikeudenmukaisuudesta, koska kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta 
osallistua näyttelyihin koronan vuoksi. Hallituksen tekemän päätöksen ohi ei voida päättää 
tässä vuosikokouksessa koska asia ei ole ollut esityslistassa. Kannatusta sai sekä hallituksen 
aiemmin tekemä päätös, että se, että vuoden 2020 tuloksia ei huomioida lainkaan, mutta 

enemmistön kommentit näyttävät kuitenkin puoltavan hallituksen tekemää päätöstä. 
Sovittiin, että uusi hallitus pohtii asiaa. 



 

Hallitukselta kysyttiin kuka on laatinut tänä vuonna julkaistavan 
pentuoppaan. Puheenjohtaja kertoi hallituksen jäsenten laatineen 
pentuoppaan ja että siihen oli pyydetty myös jalostustoimikunnan 
näkemykset. 

Satu Weckman esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomuksen vuodelle 2020. 
Jalostustoimikunnalta kysyttiin Smart Dog -testauksesta ja onko jalostustoimikunta 
seurannut rodun tuloksia em. testauksessa. Jalostustoimikunnalta kysyttiin myös, miten 
koronavuosi on näkynyt pentukyselyissä roduillamme. 
 
Anu Hujala jalostustoimikunnasta vastasi, että Smart Dog -testi on mielenkiintoinen testi, 
mutta on statukseltaan kaupallinen, joten yhdistys ei voi promota sitä. Jalostustoimikunta 
voi haluttaessa raportoida myös tällaiset tulokset, jos ne ilmoitetaan sille. Asia päätettiin 
jättää jalostustoimikunnalle pohdittavaksi. 
 
Pentukyselyjä on ollut paljon. Osasyy voi olla myös se, että vehnien pentuemäärät ovat 
olleet pieniä viime vuosina ja sitä kautta kysyntä voi olla patoutunuttakin. 
 
Jäsenillä ollut vaikeuksia päästä Kerryvehna.net -sivuston jäsenosioon, jossa 
terveystulokset ovat näkyvissä. Ohjeistettiin, että jäsensivuille kirjaudutaan K&V lehdessä 
ilmoitetuilla vakio-tunnuksilla. Päätettiin, että sivujen ohjeistus korjataan tältä osin. 
Todettiin, että on tärkeää ilmoittaa terveystulokset alostustoimikunnalle. 

7. Tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta vuonna 2020 

Tiina Kurki esitteli tilinpäätöksen. Todettiin tilinkauden ylijäämä 2.260,30 euroa. 

Ehdotettiin että vuosikirjaa voisi myydä kasvattajille useamman kuin yhden kappaleen 
kasvattajahintaisena. Asia päätettiin viedä hallituksen päätettäväksi. 

Kysymys kohdasta kerhotoiminnan kulut (rally, toko, trimmi, agility, leiri yms.), joita on ollut 
2.642,50 euroa. Mistä kulut koostuvat kun ko. toimintaa ei ole ollut? Todettiin, että 
kyseinen tili sisältää monia eri kerhotoimintaan liittyviä kuluja. Esimerkiksi vuonna 2020 
jäsenille tilatut kalenterit on kirjattu kyseiselle tilille. 

Kysyttiin, miksi siirtosaamiset ovat nousseet näin merkittävästi. Todettiin, että 
siirtosaamisiin kirjataan laskut, jotka kuuluvat ko vuodelle, mutta ovat tulleet niin myöhään, 
etteivät maksut ole ehtineet kirjanpitovuodelle. Keskeinen syy siirtosaamisten 
tuplaantumisille on se, että jäsenmaksut lähetettiin vasta kesällä ja niiden karhuaminen 
viivästyi. Kasvattaja- ja trimmauspalstalaskut lähetetään 4. lehden jälkeen, mikä johtaa 
siihen, että maksut eivät ehdi kyseiselle vuodelle Vuonna 2021 jäsenmaksut lähetetään 
ajallaan maaliskuussa. 

8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen 

Kirsi Hallsten-Karvinen luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa todetaan, että 
toiminnassa ei ole ollut huomautettavaa. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
hallitukselle vastuuvapauden. 



 

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Tiina Kurki esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma on laadittu 
ehdollisena ja toimintaa järjestetään sen mukaan, miten Kennelliiton ja 
viranomaisohjeistus edellyttää. Erikoisnäyttely voidaan joutua siirtämään toukokuulta 
syksylle. MH -luonnekuvaus on alustavasti suunniteltu pidettävän 18-19.9.2021. 

Lisättiin toimintasuunnitelmaan kohta: Pidetään jäsenille avoin toimintapäivä alueellisesti, 
jolla korvataan perinteinen leiri. Ehdotettiin kasvattajille yhteistä keskustelutilaisuutta 
teams -välitteisenä. Hallitus ottaa asian suunnitteluun. Keskusteltiin voisiko toimintapäivää 
järjestää useammalla paikkakunnalla, jotta osallistuminen olisi mahdollista laajemmin. 
Tämä vaatii paikallista jäsenaktiivisuutta toteutuakseen. Satu Sirén ehdotti, että paikalliset 
toimijat voisivat pohtia, miten omalla alueellaan järjestäisivät toimintapäivän. Ehdotettiin, 
että yhdistys voisi tukea taloudellisesti tapahtumia. 

10. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2021 

Hallitus ehdottaa jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: 22 euroa varsinainen jäsen, 10 
euroa perhejäsen ja kasvattajan ilmoittama ja maksama jäsen sekä 220 euroa 
ainaisjäseneltä. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin. 

11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2021, joka näyttää 2.500 euroa 
alijäämäistä. Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa ja budjetin ylitys on vuonna 2021 
suunniteltu käytettäväksi vuodelta 2020 siirtyneen rotupäivän järjestelykuluihin. 

Keskusteltiin, miten rotujärjestö voisi tukea tarkastuksia esim. maksamalla osan testien 
hinnasta. Todettiin, että valitettavasti verottajan käytäntö tekee asiasta vaikeasti 
toteutettavan, kun tuki katsotaan tuensaajan tuloksi ja sitä tulisi verottaa. 

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta 

Ehdotettiin Tiina Kurkea, mutta hän ilmoitti, ettei hän ole käytettävissä. Ehdotettiin 
puheenjohtajaksi Satu Siréniä, jota kannatettiin. Koska muita ehdokkaita ei ollut, Satu 
Sirén valittiin puheenjohtajaksi. 

13. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle  

Erovuorossa Satu Erkiö,, Elina Heinonen, Katja koskinen ja Jonna Pietilä. Elina ja Katja 
ovat halukkaita asettumaan uudelleen ehdolle. Satu Sirénin tultua valituksi 
puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita uusi hallituksen jäsen. 

Ehdolle hallitukseen asettuivat Elina Heinonen, Maija Myllyniemi, Kaarina Konttinen, Enni 
Eskola, Marika Marjanen ja Pirita Flink. Katja Koskinen oli ilmaissut halukkuudestaan jo 
aiemmin. Ehdokkaat esittelivät itsensä lyhyesti ennen äänestystä ja Soile Laakso esitteli 
Katjan koska Katja ei osallistunut kokoukseen. Äänestys toteutettiin Google Forms -
lomakkeella, jossa oli mahdollista äänestää 1-5 henkilöä. Äänestysaikaa oli 5 minuuttia.  



 

Ääntenlaskijat totesivat, että äänestykseen osallistui 41 jäsentä. Äänet 
jakautuivat Elina Heinonen 33 ääntä, Maija Myllyniemi 23 ääntä, Kaarina 
Konttinen 31, Enni Eskola 15, Marika Marjanen 24, Katja Koskinen 13 ja 
Pirita Flink 32 ääntä.  

5 eniten ääniä saanutta henkilöä valittiin hallitukseen. Valituiksi tulivat Elina Heinonen, 
Pirita Flink, Kaarina Konttinen, Marika Marjanen ja Maija Myllyniemi. 

14. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta 

Tiina Hallstén ja Kirsi Hallstén-Karvinen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille 
varahenkilöiksi valittiin Tiina Kurki ja Marjo Matikka. 

15. Vehnäterriereiden jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) käsittely ja hyväksyminen 

Satu Weckman esitteli JTO-ehdotuksen vuosille 2022-2026, joka on päivitetty Kennelliiton 
uusimman mallipohjan mukaiseksi. Satu totesi, että JTO:n jalostussuositukset astuvat 
virallisesti voimaan JTO:n hyväksynnän jälkeen, mutta suosituksia on hyvä noudattaa jo 
heti vuosikokouksen jälkeen. Vuosikokouskäsittelyn lisäksi JTO käsitellään Kennelliitossa. 

Keskustelussa ehdotettiin, että jalostukseen käytettävien koirin pentueiden 
enimmäismäärän suositusta kiristettäisiin. Lisäksi kannettiin huolta siitä, että iso osa 
pentueista jää jalostuksen ulkopuolelle. Kommentoitiin myös, että rodun geenipohja on 
käytännössä yksi maailmanlaajuinen kokonaisuus, eikä uutta verta ole saatavista mistään. 
Ehdotettiin, että jalostustilastoissa huomioitaisiin myös uroksen ulkomaalaiset pennut.  

Keskustelussa todettiin myös, että ulkomaalaisten koirien osalta sukutaulut ovat usein 
Koiranetissä puutteelliset, mikä vaikeuttaa sukusiitosasteen määrittelyä. 

Jalostustoimikunta kannustaa kasvattajia huomioimaan mahdollisimman laajasti sitä, että 
mahdollisimman monta yksilöä käytetään jalostukseen. Lisätään tätä näkökulmaa 
huomioiva lause JTO:hon. Ulkomaalaisten pentueiden kirjaaminen uroksen 
jälkeläistilastoon edellyttäisi yhteistyötä sekä sitä, että kasvattajat ilmoittaisivat tiedot 
jalostustoimikunnalle. Asian edistämistä voidaan pohtia yhteistyössä kasvattajien 
keskustelussa. Jalostustoimikunnalta kysyttiin tarkennusta DM-testitulosten merkitykseen 
jalostussuunitelmiin.  

Vuosikokous hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen vehnäterriereiden uudeksi JTO:ksi 
ja valtuutti jalostustoimikunnan muokkaamaan tekstiä edellisen keskustelun ja Kennelliiton 
palautteen pohjalta. 

16. Muut asiat 

Keskusteltiin, miten tavallisia koiranomistajia voisi kannustaa tutkituttamaan koiriaan, jotta 
tietoa olisi saatavilla. Kerho voisi yrittää neuvotella ryhmäalennuksia palveluntarjoajilta jne. 
Tutkimusten tärkeydestä voisi kirjoittaa jutun myös rotujärjestön lehteen. 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 13.26. 



 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

_____________________  _________________________ 

Tiina Kurki, pj   Helene Vanninen, sihteeri 

 

_____________________  _________________________ 

Päivi Sipiläinen   Tiina Salmivuori 


