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Suomen Irlanninterrierit ry:n syyskokous 

Aika:  su 29.10.2017 klo 12 

Paikka:  Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, Taiteentekijäntie 7, 00370 Helsinki 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Laura Soini toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 

12.08. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa. 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Laura Soini, sihteeriksi Elina Kokkonen, pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Soini ja Jetta Tschokkinen. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujalista liitteenä 

1. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Muutettiin työjärjestyksen kohtaa 6 seuraavasti: 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätetään hallituksen jäsenen erottamisesta hallituksen 

jäsenyydestä ja uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta. 

Lisättiin työjärjestyksen kohtaan 12 (Muut mahdollisesti esille tulevat asiat) Jalostussuositukset 

vuosille 2018-2019. 

Muutosten jälkeen hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksun suuruus tulevalle kaudelle. 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Keskusteltiin jalostustarkastuksen 

sisällöstä. Päätettiin, että kerätään yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteita, jotta yhdistys voi 

jatkossa tiedottaa jäsenilleen sähköisesti.  

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. 

 

Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018. 

Keskusteltiin jäsenmaksujen keräämisen tavoista ja muista varainhankintakeinoista yhdistyksen 

talouden kohentamiseksi. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. 

 

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan vuodelle 2018 eli henkilöjäsenmaksuksi 25 euroa 

ja nuoriso- ja perhejäsenmaksuksi sekä kasvattajan liittämän jäsenen maksuksi 12,50 euroa. 

 

Kokouksessa tehtiin seuraavat vastaehdotukset. 

Ehdotus 1: henkilöjäsenmaksu 26 euroa 

Ehdotus 2: henkilöjäsenmaksu 28 euroa 
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Tehtiin koeäänestys, jossa hallituksen alkuperäinen ehdotus ei saanut kannatusta, joten 

äänestettiin ehdotuksista 1 ja 2. Äänestyksessä ehdotus 1 sai kaksi ääntä ja ehdotus 2 kuusi ääntä.   

 

Vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksuiksi vuodelle 2018 seuraavat: 

henkilöjäsen 28 euroa, nuoriso- ja perhejäsen sekä kasvattajan ilmoittama jäsen puolet tästä eli 14 

euroa. 

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä. 

 

6. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten valinta 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätetään hallituksen jäsenen erottamisesta hallituksen 

jäsenyydestä ja uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Laura Soini. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Anne Rasmussen, Toni Turkkila ja Elina Kokkonen. Toni 

Turkkila ja Elina Kokkonen olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä seuraavalle kaudelle. 

 

Hallitukseen seuraavalle 2-vuotiskaudelle valittiin uudelleen Toni Turkkila ja Elina Kokkonen sekä 

uutena jäsenenä Jetta Tschokkinen. 

 

Päätettiin hallituksen esityksestä erottaa Riikka Leppänen hallituksen jäsenyydestä 

luottamustehtävän laiminlyönnin vuoksi tästä päivästä lukien. Hänen tilalleen hallitukseen jäljellä 

olevalle kaudelle vuoden 2018 loppuun asti valittiin Anne Rasmussen. 

 

7. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinta 

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Tuija Nevalainen (varahenkilö Tarja Soini) ja Ulla 

Tikkanen (varahenkilö Juha Hummelin). 

 

8. Pentuneuvojan valinta 

Valittiin yhdistyksen pentuneuvojaksi Juha Hummelin. 

 

9. Jalostustoimikunnan jäsenten valinta vuosille 2018-2019 

Valittiin yhdistyksen jalostustoimikunnan jäseniksi vuosille 2018-2019 Jetta Tschokkinen, Laura 

Soini ja Eeva Laukkanen. 

 

10. Tarvittavien muiden toimikuntien jäsenten valinta. 

Valittiin alustavasti seuraavat henkilöt toimikuntiin. Toimikunnat työskentelevät hallituksen 

alaisuudessa ja hallitus nimeää niihin tarvittaessa lisää jäseniä. 

a. näyttelytoimikunta 

Tanja Kallila 

Johanna Niemelä 

b. lehtitoimikunta 

Tanja Kallila 

c. mejätoimikunta 
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Markku Laurén 

d. luonnetestitoimikunta 

Toni Turkkila 

e. agilitytoimikunta 

valitaan tarvittaessa 

f. rallytokotoimikunta 

valitaan tarvittaessa 

 

11. Tarvittavien kokousedustajien valinta 

Suomen Terrierijärjestön (STJ) kokousedustajana jatkaa Eeva Laukkanen, varaedustajana jatkaa 

Elina Kokkonen. Helsingin seudun kennelpiirin (HSKP) kokousedustajaksi valittiin Tarja Soini ja 

varaedustajaksi Eeva Laukkanen. 

 

12. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

Hallituksen ehdotus uusiksi jalostussuosituksiksi vuosille 2018-2019: 

 

1. Nartun ikä tulee olla synnytyshetkeltä vähintään 2 vuotta ja enintään 7 vuotta, ensisynnyttäjä 

korkeintaan 5 vuotta. Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 15 kuukautta. 

2. Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla näyttelystä vähintään 

laatuarvostelu EH vähintään 15 kk:n ikäisenä tai puoltava jalostustarkastuslausunto. Mikäli 

jalostustarkastuslausunnossa ei koiraa suositella jalostukseen, tämä ilmoitetaan pentuvälityksen 

sivuilla. 

3. Molemmilla vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva, virallinen silmäpeilaustulos 

(ECVO), jossa ei ole todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Peilaustulos on voimassa kaksi vuotta. 

– Koiralle, joka on saanut distichiasis, PHPV / PHTVL aste 1., PPM iris-iris tai mRD —diagnoosin, on 

suotava valita puolisoksi ko. sairauden osalta terve koira. 

4. Jalostushetkellä alle 4-vuotiaalla uroksella tulee olla korkeintaan kaksi vuotta vanha COLA-

testitulos. Yli 4-vuotiaana testatulle riittää yksi tulos. Arvojen tulee olla jokaisen aminohapon osalta 

viitearvojen rajoissa ja niiden yhteissumman alle 700. (Poikkeuksena voidaan pitää lysiinin 

viitearvoja korkeampaa määrää, sillä siihen vaikuttaa myös ruokinta.) 

5. Hyperkeratoosin testaamista suositellaan, mutta ei edellytetä. Jos astutukseen käytetään 

ulkomaalaista urosta, tutkimus on suotavaa. 

 

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoitteet: 

Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa 

parempia halutuissa ominaisuuksissa. 

Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä 

sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia. 
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Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky, jotta sen 

todennäköisyys periyttää jälkeläisilleen jokapäiväistä elämää hankaloittavia ja hyvinvointia 

alentavia luonneominaisuuksia, kuten arkuutta, on mahdollisimman pieni. 

Vakavien koiran hyvinvointiin vaikuttavien vikojen ja sairauksien (aiheuttavat koiralle kipua tai 

epämukavuutta tai jotka muuten rajoittavat koiran normaalia, lajityypillistä elämää) leviäminen 

estetään. Tällaisen sairauden kohdalla vain kliinisesti tervettä koiraa voidaan käyttää jalostukseen. 

Jalostukseen käytetään vain koiria, jotka pystyvät lisääntymään luonnollisesti ja hoitamaan 

pentujaan. 

Jalostukseen käytetään mahdollisimman pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikää ei 

turhaan pitkitetä sen terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella. 

Jalostuksessa turvataan jokaisen rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Jalostuksen ohjauksessa 

pitää mahdollistaa aina, että kaikki kriteerit huomioon ottaen vähintään 50 % rodun kannasta jää 

jalostuskäyttöön. 

Kennelliitto tukee ja tuottaa toimintaa, jolla pyritään tiedon lisäämiseen koiran perinnöllisyydestä, 

terveydestä ja sairauksista. 

Yhteistyötä eläinlääkäreiden ja alan tutkijoiden kanssa tiivistetään. Myös eläinlääkärit tukevat 

omalla toiminnallaan jalostusstrategian periaatteita ja tavoitteita. 

Kennelliitto vaikuttaa Pohjoismaisen Kennelunionin eli PKU:n ja kansainvälisen koiranjalostusliiton 

FCI:n kautta kansainväliseen yhteisöön tiedon ja taidon lisäämiseksi koiranjalostuksessa. 

Kansainvälisessä yhteisössä toimitaan aina niin, että koirien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeimpiä 

päämääriä. 

 

Kokous päätti tehdä seuraavat muutokset hallituksen ehdotukseen: 

Kohta 2. Poistettiin lause ” Mikäli jalostustarkastuslausunnossa ei koiraa suositella jalostukseen, 

tämä ilmoitetaan pentuvälityksen sivuilla.” 

Kohta 3. Muutettiin silmäpeilaustuloksen voimassaolo seuraavasti: 

- alle 4-vuotiaana tutkitun koiran tulos on voimassa yhden vuoden 

- 4-6 vuotiaana tutkitun koiran tulos on voimassa kaksi vuotta 

- yli 6 vuotiaana tutkittua koiraa ei tarvitse tutkia uudelleen 

Lisäksi muutettiin seuraava lause: 

Koiralle, joka on saanut distichiasis, PHPV / PHTVL aste 1., PPM iris-iris tai mRD —diagnoosin, tulee 

valita puolisoksi ko. sairauden osalta terve koira. 

Kohta 4. Muutettiin COLA-testin tulosten osalta suositus seuraavasti: 

- alle 4-vuotiaana testatulle urokselle testitulos on voimassa yhden vuoden 

- yli 4-vuotiaana testatulle urokselle riittää yksi tulos 
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Lisäksi päätettiin täydentää yksittäisten aminohappojen viitearvorajat ja poistaa lysiinin viitearvoja 

koskevan poikkeuksen salliva maininta. 

Kohta 5. Päätettiin poistaa ensimmäisestä virkkeestä teksti ”mutta ei edellytetä”. 

Lisäksi päätettiin lisätä maininta, että pakastesperman osalta noudatetaan keräyshetkellä voimassa 

ollutta ohjeistusta sen arvioimiseksi, täyttääkö pentue yhdistyksen jalostussuositukset. 

Muutosten jälkeen vahvistettiin yhdistyksen jalostussuositukset vuosille 2018-2019 (lopullinen 

versio liitteenä 2). 

 

Jetta Tschokkinen teki kokouksessa ehdotuksen, että mikäli pentue ei täytä yhdistyksen 

jalostussuosituksia sitä ei oteta lainkaan yhdistyksen pentuvälitykseen. Tätä kannatettiin, joten 

pentuvälitykseen ottamisesta järjestettiin äänestys, jossa olivat seuraavat vaihtoehdot: 

Ehdotus 1: Jos jalostukseen käytetään yhdistelmää, joka ei täytä yhdistyksen suosituksia, 

sitä ei julkaista yhdistyksen pentuvälityslistalla eikä pentuneuvoja mainitse sitä kysyjille.  

 

Ehdotus 2: Pidetään ehdot ennallaan eli yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan kaikki 

yhdistelmät, mutta siltä osin, kun ne eivät täytä yhdistyksen suosituksia asia ilmoitetaan 

pentuvälityslistalla. 

Äänestyksessä ehdotus 1 sai seitsemän ääntä ja ehdotus 2 kaksi ääntä. Vahvistettiin, että 

yhdistyksen pentuvälityslistalle otetaan jatkossa vain yhdistyksen jalostussuositukset täyttävät 

pentueet. 

 

Ansiomerkit 

Suomen Terrierijärjestö on myöntänyt hopeiset ansiomerkit Tanja Kallilalle ja Eeva Laukkaselle. 

Suomen Kennelliitto on myöntänyt hopeisen ansiomerkin Jetta Tschokkiselle. Yhdistyksen 

puheenjohtaja onnitteli ansiomerkkien saajia ja jakoi Eeva Laukkasen ansiomerkin kokouksessa. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 14.50. 

 

 

Laura Soini   Elina Kokkonen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

Paikka ja aika 
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Tarja Soini   Jetta Tschokkinen 

Liitteet: 1. osallistujalista, 2. Vahvistetut jalostussuositukset vuosille 2018-2019 


