
Suomen Kääpiöbullterrierit ry sääntömääräinen vuosikokous 2023, esityslista 

Aika: 26.02.2023 klo 15.00 

Paikka: Teams kokous, Kukkulanraitti 100 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen järjestäytyminen      

a. puheenjohtajan valinta 

b. sihteerin valinta 

c. pöytäkirjantarkastajien valinta 

d. ääntenlaskijoiden valinta       

3. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen. 

4. Todetaan osanottajat ja tarkistetut ja hyväksytyt valtakirjat  

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

6. Esitetään toimintakertomus edelliseltä kaudelta (Liite 1 ja 1b) 

7. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille (Liite 2 ja 3). 

8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2023 (Liite 4 ja 4 b).  

9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta kuluvaksi toimintakaudeksi. Hallituksen esitys: varsinainen 

jäsen 25€ perhejäsen 10€, kasvattajan liittämä pennunostajan jäsenyys 10€ 

10. Yhdistyksen tulo- ja menoarvion hyväksyminen toimintakaudelle 2023 (Liite 5). 

11. Yhdistyksen toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023. 

12. Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa (2) olevien tilalle kahdeksi vuodeksi.  

13. Hallituksen varajäsenten (2) valinta (yhdeksi vuodeksi)  

14. Hallituksen ehdottamien toimikuntien ja toimihenkilöiden valinta toimintakaudelle 2023-2024. 

Kesken kauden tapahtuvista muutoksista toimikuntien henkilöissä vastaa hallitus. 

a. Viestintätoimikunta /Minibulletin lehtitoimikunta /insta 

Nina Paakkari, Päivi Vallittu, Saara Rostedt, Jaana Lappalainen, Jatta Pailinna 

 

b. Näyttelytoimikunta , Nina Paakkkari, Susanna Lappeteläinen, Lisa Sandsund, Susanne Saarti 

, Ceren Ugur. Lisäksi kootaan aina nimetty toimikunta erillisten näyttelyiden alle ( Club 

show, pentunäyttely) ko. näyttelyä varten.  

 

c. Terrilife yhteyshenkilö  

 

d. Jalostustoimikunta Susanna Lappeteläinen, Lisa Sandsund, Marina Kärkkäinen. Jaana 

Lappalainen avustavana. Ehdotetaan että pyydetään Kirsi Sainiota tai STJ:n 

jalostustoimikuntaa konsultoimaan jalostustoimikuntaa ja hallitusta. 

 

e. HSKP edustaja vuosille 2023-2025  kaksivuotiskaudelle. Jatta Pailinna, varalla Susanne 

Saarti 

 

f. Kotisivut Jatta Pailinna ja Jaana Lappalainen 

 

15. PEVISA ja JTO  

PEVISAN päivitys 1.1.2023  PEVISA voimassa 31.12.2026 

 

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.12.2022 (13/2022): 



Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy seuraavat kääpiöbullterrierin rotukohtaiset erityisehdot 

1.1.2023 alkaen: 

Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. 

Koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3 Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään 

kääpiöbullterriereiksi. 

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue) 

LAD-, LP- ja PLL- geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemmista oltava 

geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien 

lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 

 

Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin 

antama sydämen UÄ-tutkimuslausunto. Lausunnosta tulee ilmetä, että koiralla ei ole todettu 

sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä. 

 

JTO päivitetty 2022 vastaamaan PEVISAan kuuluvien sairauksien osalta. JTO voimassa 31.12.2025. 

Ulkomaisten koirien osalta ei päivitystä ole vielä tehty.  

 

16. Vuoden kääpiöbullterrierikilpailut, hallitus päivittää ehdot uusittujen näyttelysääntöjen mukaisesti. 

 

17. Maksettavat tuet 

15€ per jäsen perustutkimukset 1 kpl vuodessa (silmät, polvet, UPC, luusto, BAER, yksittäinen DNA 

testi)   

20€ yhdistelmägeenitesti per koira 

01.01.2023 -31.12.2023 välisenä aikana 85€ sydänultra /jäsen/ koira,   

MH-kuvaus tuki 40 €, LT tuki 20 

Tukikatto 100€ per jäsen vuodessa. Tukia maksetaan kunnes terveysrahaston 2000€ täyttyy.  

Hallitus voi muuttaa päätöstä vuoden kuluessa mikäli taloudelliset seikat sen vaativat. Tämän lisäksi 

avaustuki 100 € koira, alle 8v.   

Kaikista toimitettava alkuperäiset tutkimustulokset.  

Hakijan on oltava sekä tutkimushetkellä, että tukia haettaessa yhdistyksen jäsen sekä jäsenmaksu 

maksettuna kuluvalle vuodelle. 

 

18. Tiedotusasiat  

Kaikki tuet, palkitsemiset ja valinnat kutsukilpailuihin jne. ovat tarkoitettu jäsenten omistamille 

Suomessa asuville FI-rekisterissä oleville kääpiöbullterriereille. 

 

19. Muut asiat.  

 

20. Kokouksen päättäminen. 

 


