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Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry 

VUOSIKOKOUS 

Aika: Sunnuntai 13.03.2022 klo 13.00 

Paikka: Etäkokous, kokouksen osoite: Vipistentie 107, 21230 Lemu 

Läsnä: 78 jäsentä, osallistujat ks. liite 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Eva Närhi avasi kokouksen klo 13.03 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) 

ääntenlaskijaa 

 
2.1 Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin 

- Tiina-Leena Salo, joka ei ollut käytettävissä 

- Laura Latikka, joka ei ollut käytettävissä 

- Taina Saarinen, joka ei ollut käytettävissä 

- Harri Sonninen, joka ei kommentoinut 

- Laura Mäiseli, joka ei ollut käytettävissä 

- Pertti Mäki-Välkkilä, joka ei kommentoinut 

- Arja Jauhinen, joka ei ollut käytettävissä 

- Kirsi Tevalin, joka ei ollut käytettävissä 

- Eva Närhi, joka oli käytettävissä. 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eva Närhi. Todettiin, että esityslistan kohtiin, joissa 

Närhi on jäävi omassa asiassaan, valitaan toinen puheenjohtaja. 

 
2.2 Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin 

- Reetta Niinikorpi, joka ei ollut käytettävissä 

- Minna Ikonen, joka ei ollut käytettävissä 

- Mira Jaakkola, joka ei ollut käytettävissä 

- Pirkko Heikinheimo, joka ei ollut käytettävissä 

- Taina Saarinen, joka oli käytettävissä. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Taina Saarinen. 

2.3 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin 

- Hanna Pitkänen, joka ei ollut käytettävissä 

- Sonja Lustig, joka oli käytettävissä 

- Riina Öhman, joka ei ollut käytettävissä 

- Päivi Hakuli, joka oli käytettävissä 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Hakuli ja Sonja Lustig. 
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Todettiin, että kun käytetään Äänestyskoppi.fi -sovellusta, niin ääntenlaskijoita ei tarvita. 

Äänestyskoppi-sovellusta hallinnoi kokouksen ajan jäsensihteeri Tiina-Leena Salo. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin, että kutsu esitetty säännöissä määritellyllä tavalla Bokseri-lehdessä, joka ilmestyi 28.2. 

 
Päätös 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Hyväksyttiin esityslista 

 
Kirsi Tevalin pyysi lisättäväksi kohtiin 10.1 (Bokseriyhdistyksen edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen 

27.11. 2022) ja 10.2 (Bokseriyhdistyksen edustaja Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2023-2025) 

asianomaisten edustajien varajäsenten valinta. Hyväksyttiin lisäys. 

 
5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja 

toiminnantarkastajien lausunnot. 

Yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset hyväksyttiin. Sirpa Annala on pyytänyt UMA:n PK- 

bokserin pistelaskun tarkistusta. Asia on Elli Kiramon käsittelyssä. 

Mirva Mansikkaniemi pyysi kokouksessa vuoden rallytokopalkinnon pistelaskutarkistusta. Elli Kiramo 

tarkistaa pisteet. 

Käsiteltiin tilinpäätös ja tase. Todettiin että lyhytaikaiset saamiset pidemmältä ajalta ovat ainakin 

osittain jäännettä kerhokaupasta. Rahastonhoitaja käy läpi aiemman rahastonhoitajan kanssa 

lyhytaikaiset saamiset mahdollisten poiskirjausten näkökulmasta. Rahastonhoitaja kertoi, että  

taseessa ja toiminnantarkastajien lausunnossa on virheellisistä avauskirjauksesta johtuen 

virheellinen tilikauden yli/alijäämä. Tilikauden todellinen alijäämä on – 1168,33. Keskusteltiin 

toimenpiteistä. Todettiin, että vaikka kyse ei ole väärinkäytöksestä vaan kirjausvirheestä, tilinpäätös 

on korjattava, jotta mahdollisesti pidemmältä ajalta kertynyt ongelma ei kumuloidu jatkossa. 

 

 
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille 

ja muille tilivelvollisille. 

 

Puheenjohtaja siirtyi syrjään ollessaan jäävi omassa asiassaan, kun käsitellään hallituksen tili- ja 

vastuuvapautta. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Kirsi Tevalin, joka ei ollut käytettävissä. Ehdotettiin  

Leena Heikkilä, joka oli käytettävissä ja valittiin puheenjohtajaksi kohdan 6 käsittelyn ajaksi. 

Ehdotettiin, että hallitukselle ei myönnetä tili- ja vastuuvapautta. Ehdotusta kannatettiin. 

Vastaehdotuksia ei ollut. Hallitukselle ei myönnetty tili- ja vastuuvapautta. 

Ehdotettiin, että alaosastoille myönnetään tili- ja vastuuvapaus. Ehdotusta kannatettiin. 

Vastaehdotuksia ei ollut. Alaosastoille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
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7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi. Päätetään 

vuoden 2022 jäsenmaksu. 

 
Eva Närhi palasi kokouksen puheenjohtajaksi. 

Käsiteltiin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

Lisättiin julkaisutoimikunnan kohtaan Pirkko Heikinheimon ehdotus: vuosikokouksen 

ajankohta (pvm ja klo) ja siihen mahdollinen vaadittu etukäteisilmoittautuminen julkaistaan 

myös pääyhdistyksen verkkosivuilla. 

Koe- ja koulutustoiminta: korjataan kohta ”tavoitteena on lähettää kilpailijoita MM- ja SM- 

kilpailuihin” muotoon ”Wubox- ja SM-kilpailuihin”. Lisättiin koe- ja koulutustoimikunnan 

suunnitelmaan hallituksen päätös vuodelta 2021 Atibox- ja Wubox-kilpailuihin osallistuvien 

tukemisesta. 

Taina Saarinen ehdotus jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmaan: Jalostustoimikunta aloittaa 

geneettisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi roturisteytysvaihtoehtojen kartoittamisen 

erityisesti terveyden ja luonneominaisuuksien perusteella soveltuvien rotujen kanssa. 

Päivi Hakuli: vastaehdotus. Ei oteta roturisteytyksiä jalostustoimikunnan ohjelmaan vuonna 2022. 

Taina Saarinen veti pois ehdotuksensa. 

Ei muita muutoksia toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yllä esitetyin 

muutoksin ja lisäyksin. 

Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2022. Talousarvio hyväksyttiin. 

7.1. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuihin korotusta seuraavasti: varsinaiset jäsenet +4 €, jolloin uusi 

jäsenmaksu olisi 40 € ja perhejäsenet +2 €, jolloin uusi jäsenmaksu olisi 10 €. 

Hallitus esittää jäsenmaksuihin korotusta seuraavasti: varsinaiset jäsenet +4 €, jolloin uusi  

jäsenmaksu olisi 40 € ja perhejäsenet +2 €, jolloin uusi jäsenmaksu olisi 10 €. Laura Mäiseli ym. 

kannatti esitystä. 

Päivi Hakulin esitys: pidetään jäsenmaksut entisellään. Mirva Mansikkaniemi ym. kannatti ehdotusta. 

Keskusteltiin eri tavoista, joilla voidaan lisätä yhdistyksen tuloja (esimerkiksi toimikuntien 

järjestämät varainkeruutapahtumat) ja jäsenmäärää (esimerkiksi pentuejäsenyyden selkiyttäminen). 

Siirryttiiin äänestykseen äänestyskoppi -alustaa käyttäen. 

Äänet jakautuivat seuraavasti: 

Hallituksen esitys (jäsenmaksujen nosto): 45 ääntä 

Päivi Hakulin esitys (jäsenmaksujen pitäminen ennallaan): 32 ääntä 

Tyhjiä: 0 

Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksuiksi. 
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Kohta 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ 

mukaisesti. - Erovuorossa: puheenjohtaja, julkaisutoimikunnan vetäjä, jalostustoimikunnan vetäjä 

ja koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä. - Lisäksi valitaan näyttelytoimikunnan vetäjä yhdeksi 

vuodeksi 

Puheenjohtaja 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Tiina-Leena Saloa, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Pertti Mäki-Välkkilää, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Arja Jauhiaista, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Tuula Seppälää, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Miisa Laukkaa, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Eva Närheä, joka oli käytettävissä. Eva Närhi valittiin 

puheenjohtajaksi. 

Julkaisutoimikunta 

Ehdotettiin julkaisutoimikunnan vetäjäksi Timo Kokkoa, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin julkaisutoimikunnan vetäjäksi Kirsi Haapasta. Päätös asiasta siirrettiin Haapasen 

pyynnöstä kohdan 8 loppuun. 

Jalostustoimikunta 

Ehdotettiin jalostustoimikunnan vetäjäksi Laura Mäiseliä, joka ei ole käytettävissä. 

Ehdotettiin jalostustoimikunnan vetäjäksi Pirkko Dimaa, joka on käytettävissä. Muita 

ehdotuksia ei ollut, ja Pirkko Dima valittiin jalostustoimikunnan vetäjäksi. 

Koe- ja koulutustoimikunta 

Ehdotetaan koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi Reetta Niinikorpea, joka ei ollut 

käytettävissä. 

Ehdotettiin koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi Laura Mäiseliä, joka ei ollut käytettävissä. 

Ehdotettiin koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi Elli Kiramoa. Päätös asiasta siirrettiin 

Kiramon pyynnöstä kohdan 8 loppuun. 

Näyttelytoimikunta 

Ehdotetaan näyttelytoimikunnan vastaavaksi yksivuotiskaudeksi Tea Heinonen, joka oli 

käytettävissä. Muita ehdotuksia ei tehty. Tea Heinonen valittiin näyttelytoimikunnan 

vetäjäksi yksivuotiskaudeksi. 

Julkaisutoimikunta 

Palattiin julkaisutoimikunnan vetäjän valintaan. Ehdotettiin Kirsi Haapasta, joka on 

käytettävissä. Muita ehdotuksia ei tehty. Kirsi Haapanen valittiin julkaisutoimikunnan 

vetäjäksi. 
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Koe- ja koulutustoimikunta 

Palattiin koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän valintaan. Ehdotettiin Elli Kiramoa, joka on 

käytettävissä. Muita ehdotuksia ei tehty. Elli Kiramo valittiin koe- ja koulutustoimikunnan 

vetäjäksi. 

Valittiin alaosastojen edustajat alaosastojen esittämällä tavalla sillä muutoksella, että 

Julkaisutoimikunnan vetäjäksi valittu Kirsi Haapanen luopuu paikastaan Pohjanmaan 

alaosaston pääedustajana, jolloin pääedustajaksi valittiin Birgitta Strömman 

Koe – ja koulutustoimikunnan vetäjäksi valittu Elli Kiramo luopuu paikastaan Keski-Suomen 

alaosaston pääedustajana, jolloin pääedustajaksi valittiin Riikka Valkonen. 

Alaosastojen edustajiksi hallitukseen valittiin: 

Itä-Suomi Päivi Roinisto (varaedustaja Eveliina Härkönen) 

Lahti Harri Latikka (varaedustaja Maija Laine) 

Keski-Suomi Riikka Valkonen (ei varaedustajaa) 

Pohjanmaa Birgitta Strömman (ei varaedustajaa) 

Tampere Kari Laukka (varaedustaja Mira Jaakkola 

Turku Leila Hörkkö (varaedustaja Reetta Niinikorpi) 

UMA Minna Ikonen (varaedustaja Jenni Rajala-Poikolainen) 
 

 
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. 

Ehdotettiin Susanne Rantamäki, joka on käytettävissä 

Laura Mäiseli ehdotti että siirretään toiminnantarkastajien valinta seuraavaan kokoukseen, joka 

joudutaan pitämään hallituksen tili- ja vastuuvapauden epäämisen takia. 

Taina Saarinen ehdotti, että valitaan tässä kokouksessa toiminnantarkastajat. 

Laura Mäiseli veti ehdotuksensa pois. 

Ehdotettiin Minna Ranta-Pantti, joka on käytettävissä. 

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Susanne Rantamäki ja Minna Ranta-Pantti 

Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettiin Jenni Rajala-Poikolaista, joka ei jäävinä voi ottaa tehtävää 

vastaan (valittiin edellisessä kohdassa UMA:n varaedustajaksi hallitukseen) 

Ehdotettiin Pertti Mäki-Välkkilää ja Ville Pirhosta varatoiminnantarkastajiksi. Molemmat ovat 

käytettävissä ja heidät valittiin varatoiminnantarkastajiksi. 
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10. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

10.1. Bokseriyhdistyksen edustajan valinta Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022 10.1.1. Kirsi 

Tevalin on ilmaissut olevansa käytettävissä jatkamaan tehtävässä. Lisäksi kohdassa 4 tehdyn 

päätöksen mukaisesti tässä kohdassa valitaan myös yleiskokouksen varaedustaja. 

Ehdotettiin Bokseriyhdistyksen varsinaiseksi edustajaksi Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022 

Kirsi Tevalin ja varaedustajaksi Tuula Seppälä. Muita ehdotuksia ei tehty. Kirsi Tevalin valittiin 

varsinaiseksi Kennelliiton yleiskokousedustajaksi ja Tuula Seppälä hänen varaedustajakseen. 

10.2. Bokseriyhdistyksen valtuustoedustajan valinta valtuustokaudelle 2023-2025. 10.2.1. Kirsi 

Tevalin on ilmaissut olevansa käytettävissä jatkamaan tehtävässä. Lisäksi kohdassa 4 tehdyn 

päätöksen mukaisesti tässä kohdassa valitaan myös valtuuston varaedustaja. 

Ehdotettiin Bokseriyhdistyksen valtuustoedustajaksi Kennelliiton valtuustokaudelle 2023-2025 Kirsi 

Tevalin ja varaedustajaksi Tuula Seppälä. Muita ehdotuksia ei tehty. Kirsi Tevalin valittiin 

valtuustoedustajaksi ja Tuula Seppälä hänen varaedustajakseen. 

10.3. Päätetään Suomen Bokseriyhdistys ry:n jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2023 - 2027. 

Linkki esitykseen https://drive.google.com/file/d/1AckOhv5p3ttxRluSFA1G8RWtZolRaBRS/view 
 

Jalostustoimikunnan vetäjä Pirkko Dima esitteli hallituksen JTO-esityksen ja siihen tulleen 

palautteen. 

Todettiin, että Dima voi tehdä etukäteen annetun palautteen perusteella keskustelussa käsitellyt 

tekstuaaliset muutokset ja selvennykset suoraan JTO:hon. 

Taina Saarinen ehdotti, että JTO:hon lisätään seuraava tavoite: 

"Jalostustoimikunta aloittaa vuonna 2024 geneettisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi 

roturisteytysvaihtoehtojen kartoittamisen Kennelliiton roturisteytysohjeen pohjalta erityisesti 

terveyden, rakenteen ja luonneominaisuuksien perusteella soveltuvien rotujen kanssa." Ehdotusta 

kannattivat Laura Mäiseli ym. 

Riina Öhmanin vastaehdotus: Ei tehdä JTO:hon roturisteytysten kartoitusta koskevaa lisäystä. 

Ehdotusta kannattivat Leena Heikkilä ym. 

Äänestys 

Lisätään roturisteytysten kartoitus JTO:hon: 47 

Ei lisätä roturisteytysten kartoitusta JTO:hon: 23 

Tyhjiä: 1 

Päätös 

Päätettiin lisätä JTO:hon tavoite "Jalostustoimikunta aloittaa vuonna 2024 geneettisen 

monimuotoisuuden vahvistamiseksi roturisteytysvaihtoehtojen kartoittamisen Kennelliiton 

roturisteytysohjeen pohjalta erityisesti terveyden, rakenteen ja luonneominaisuuksien perusteella 

soveltuvien rotujen kanssa." 
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10.4. Myönnetään hallitukselle valtuus päättää Kennelliiton mahdollisesti vaatimista muutoksista 

JTO:n ja PEVISA:n osalta. 

Myönnettiin hallitukselle valtuus päättää Kennelliiton mahdollisesti vaatimista muutoksista JTO:n ja 

PEVISAn osalta 

10.5. Muut asiat: 

Mirva Mansikkaniemi esitti muutettavaksi bokserin muotovaliosääntöä seuraavasti: 

Hyväksytty BH-tulos tai Luonnetesti tai MH-luonnekuvaus sekä koulutustunnus 1-luokassa 

palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH), 

mondioring (MR) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR), tai vähintään koulutustunnus RTK1 rally- 

tokosta, koulutustunnus TK1 tokosta tai koulutustunnus FS1 tai HTM1 koiratanssista. 

Ehdotusta kannattivat Leena Heikkilä ym. 

Hallituksen ehdotus on, että muotovaliosääntö pidetään ennallaan. 

Hallitus veti ehdotuksensa pois ja muutti sen muotoon: pidetään voimassa vuonna 2020 

vuosikokouksessa päätetty valionarvosääntö. 

Laura Mäiseli ehdotti, että lisätään vuonna 2020 vuosikokouksessa päätettyyn sääntöön mondioring 

(MR). Ehdotusta kannattivat Tiina-Leena Salo ym. 

Hallitus veti oman esityksensä pois. 

Äänestys 

Siirryttiin äänestykseen äänestyskoppi -sovelluksella. 

Tulokset: 

Ehdotus Mansikkaniemi: 17 

Ehdotus Mäiseli 54 

Tyhjiä 1 

Päätös 

Muutetaan bokserien muotovalionarvosäännön rotukohtaiset koepalkintosäännöt muotoon 

“koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (IGP, 

IPO), erikoisjälki- (FH, IFH), pelastuskoirakokeesta tai mondioring-kokeesta (MR).” 

 

 
10.6. Muut asiat 

Päivi Hakuli kysyi, 

a) millä perusteella hallitus päätti erota Atiboxista ja 

b) millä perusteella pistelaskuja muutettiin Wuboxin eduksi, vaikka mainittu yhdistys ei kuulu 

FCI:hin. 
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Vastaus: 

a) 2020 vuosikokous antoi hallitukselle mandaatin erota; vuosikokous pyysi että asiasta 

tiedotetaan jäsenistöä kun päätöksiä aletaan tehdä. 

b) pisteet lasketaan sen perusteella, että yhdistys lähettää WUBOXiin joukkueen. Atibox- 

kokeesta saa tulevaisuudessa samat pisteet kuin kv-kokeesta. 

 

 
Kohta 11. Päätetään kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.56 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 
Eva Närhi Leena Heikkilä 

Puheenjohtaja (kohdat 1-5 ja 7-11) Puheenjohtaja (kohta 6) 
 

 
Taina Saarinen 

Sihteeri 

 

Päivi Hakuli Sonja Lustig 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 
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