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YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS 
 
Aika:  Sunnuntai 7.5.2022 
 
Paikka:  Etäkokous, Teams 

kokouksen osoite: Vipistentie 107, 21230 Lemu  
 
Läsnä:  Läsnäololista, liite1 
 
1. Kokouksen avaus 

1.1. Hallituksen varapuheenjohtaja Tiina-Leena Salo avasi kokouksen klo 15:09 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 
2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jari Pukkia. Muita ehdotuksia ei tullut. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jari Pukki. 
2.2. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Minna Ikosta ja Reetta Niinikorpea. Minna Ikonen kieltäytyi.  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Reetta Niinikorpi. 
2.3. Hallituksen varapuheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa ei tarvita ääntenlaskijoita, koska 
mahdolliset äänestykset suoritetaan Äänestyskoppi.fi- palvelun kautta, joka laskee äänet. Kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Anne Rikkilää, Leena Heikkilää, Maija Kataista ja Mikko Siréniä 
Anne Rikkilä ja Leena Heikkilä kieltäytyivät. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Katainen ja Mikko 
Sirén. 

  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3.1. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset 
lähettämällä jäsenille kokouskutsun heidän jäsenluetteloon ilmoittamallaan yhteystiedolla 
sähköpostitse tai muulla siihen verrattavalla sähköisellä kutsumistavalla tai postitetuilla kirjeillä tai 
julkaisemalla kutsu jäsenlehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään kymmenen 
(10) päivää ennen kokousta, kokouspäivää lukuun ottamatta. Ilmoittamisen on katsottava 
tapahtuneen sinä päivänä, kun kokouskutsu tai yhdistyksen lehti, jossa kokouskutsu on julkaistu, on 
annettu postin kuljetettavaksi.  

3.1.1 Päivi Hakuli kysyi, että onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu. Hallituksen varapuheenjohtaja 
vastasi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu. Sihteeri totesi, että kokouskutsu on lähetetty 24.4. 
sähköisesti sekä postitse niille, jotka eivät ole sähköpostiosoitettaan yhdistykselle ilmoittanut. Leena 
Heikkilä kritisoi, että Facebook ei ole oikea paikka kokouskutsuille. Hanna Pitkäselle ja Päivi Hakulille 
ei ole tullut kutsua. Pirkko Dima kommentoi, että sähköpostitse tulleen viestin nimi on ollut 
yleiskokous eikä kokouskutsu, joten siksi sitä ei voi hyväksyä. Taina Saarinen totesi, että jälkikäteen 
voi tehdä valituksen, että kokous ei ole laillisesti kutsuttu kokoon ja ehdotti, että jos vain jatketaan 
kokousta. Ehdotus sai kannatusta ja hyväksyttiin. 

3.2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista 

4.1. Päivi Hakuli ehdotti, että kokouksessa käsitellään vain esityslistalla mainitut kohdat 5. ja 6., muita 
kohtia ei käsitellä, ehdotus sai kannatusta. Tiina-Leena Salo ehdotti, että kaikki esityslistalla olevat asiat 
käsitellään. Ehdotus sai kannatusta. Kokouksen puheenjohtaja kertoi, että kohdassa 7 olevista asioista ei 
voida äänestää, niistä vain keskustellaan. Taina Saarinen, Laura Mäiseli ja Elli Kiramo kommentoivat asiaa 
ja korjasivat puheenjohtajan virheen. Markku Yrtti ehdotti, että äänestetään, onko kokous laillisesti 
kokoonkutsuttu vaiko eikö ole. Leena Heikkilä kommentoi, että Pevisaa ei voida hyväksyä, koska sitä ei 
hänen mukaansa ole oikein kirjattu. Laura Mäiseli, Pirkko Dima, Hanna Pitkänen, Tiina-Leena Salo ja Päivi 
Hakuli kommentoivat asiaa. Kokouksen puheenjohtaja kommentoi, että äänestetään kokouksen 
esityslistan hyväksymisestä ja jos esityslistaa ei hyväksytä, niin kokousta ei voida jatkaa. Ehdotus sai 
kannatusta ja hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys. Äänestyksen tulos: Kyllä äänet 41 kpl, ei äänet 30 kpl, 
tyhjät äänet 4 kpl. Äänestyksen perusteella kokouksen esityslista hyväksyttiin. 
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5. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös (liite2) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite3) 
5.1. Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli korjatun version tilinpäätöksestä sekä toiminnantarkastajien 
korjatun lausunnon. Puheenjohtaja avasi keskustelu. Hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös. 
 

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  
6.1. Ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle. Ehdotus sai kannatusta ja 
hyväksyttiin. 

7. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 
7.1.  Muutosesitys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa päätettyyn PEVISA:an.  
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien 
lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on 
tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen 
mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa Saksassa laskettu indeksi huomioidaan 
arvona 100 + (100 - X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi.  

 
Laura Mäiselin muutosehdotus lonkkaniveldysplasian osalta:  
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.  
 
Hallituksen vastaehdotus: Ei muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa 
päätettyyn PEVISA-ohjelmaan. 

7.1.1 Pirkko Dima kommentoi asiaa. Laura Mäiseli ehdotti, että jatketaan esityslistan 
mukaisesti kohdan käsittelemistä. Ehdotus sai kannatusta. Päivi Hakuli kommentoi asiaa. 
Taina Saarinen kommentoi asiaa. Päivi Hakuli ehdotti, että kohdan 7.1.-7.3. asioita ei 
käsitellä. Todettiin, että asiasta on jo äänestetty aiemmin eli jatketaan asioiden 
käsittelemistä. Hanna Pitkänen ja Pirkko Dima kommentoivat asiaa. Päivi Hakuli ja Taina 
Saarinen pyysivät lyhyet selonteot ehdotuksista ennen äänestystä. Laura Mäiseli ja Pirkko 
Dima antoivat selonteot ehdotuksista. Suoritettiin äänestys Laura Mäiselin ehdotus vst. 
hallituksen vastaehdotus Äänestyskoppi.fi- palvelun kautta. Äänestyksen tulos Laura 
Mäiselin ehdotus sai ääniä 36 kpl:ta ja hallituksen ehdotus 40 kpl:ta, tyhjiä ääniä 1 kpl. 
Äänestyksen tuloksen mukaisesti Hallituksen vastaehdotus: Ei muutoksia boksereiden 
21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-ohjelmaan jäi voimaan. 

 
7.2. Muutosesitys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa päätettyyn PEVISA:an.  
Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja 
tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 
tai aste 1.  

 
Laura Mäiselin muutosehdotus spondyloosin osalta:  
Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja 
tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 
tai aste 1. Alle neljän vuoden ikäiselle koiralle annettu  
spondyloosilausunto on voimassa kaksi vuotta, yli 4-vuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa 
koiran eliniän.  

 
Hallituksen vastaehdotus: Ei muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa 
päätettyyn PEVISA-ohjelmaan. 

7.2.1 Puheenjohtaja pyysi, että ensin Laura Mäiseli kommentoi omaa esitystään ja sen 
jälkeen hallitus kommentoi omaansa. Sen jälkeen lyhyet ja asialliset kommentoinnit 
puheenvuoroa pyytäen. Suoritettiin äänestys puheenvuorojen jälkeen Äänestyskoppi.fi- 
palvelun kautta. Laura Mäiselin ehdotus sai ääniä 24 kpl:ta, hallituksen vastaehdotus sai 
ääniä 48 kpl, tyhjiä ääniä 3 kpl. Äänestyksen tuloksen mukaisesti Hallituksen vastaehdotus: Ei 
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muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-
ohjelmaan jäi voimaan. 

 
7.3.  Lisäys boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä kokouksessa päätettyyn PEVISA:an.  

 
Laura Mäiselin ehdotus: Mikäli uroksella on Suomessa yli 45 jälkeläistä (viimeinen pentue 
rekisteröidään kokonaisuudessaan) suljetaan uros jalostuksesta.  

 
Hallituksen vastaehdotus: Ei lisäyksiä boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä  
yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-ohjelmaan.  

7.3.1 Puheenjohtaja pyysi, että ensin Laura Mäiseli kommentoi omaa esitystään ja sen 
jälkeen hallitus kommentoi omaansa. Sen jälkeen lyhyet ja asialliset kommentoinnit 
puheenvuoroa pyytäen. Suoritettiin äänestys puheenvuorojen jälkeen Äänestyskoppi.fi- 
palvelun kautta. Laura Mäiselin ehdotus sai ääniä 26 kpl:ta, hallituksen vastaehdotus sai 
ääniä 48 kpl, tyhjiä ääniä 3 kpl. Äänestyksen tuloksen mukaisesti Hallituksen vastaehdotus: Ei 
muutoksia boksereiden 21.11.21 ylimääräisessä yleiskokouksessa päätettyyn PEVISA-
ohjelmaan jäi voimaan. 

7.4. Muut keskusteltavat asiat, joista ei voi tehdä päätöstä. 
7.4.1 Hallituksen varapuheenjohtaja Tiina-Leena Salo käytti puheenvuoron 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
8.1.  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:15 

 
 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 ______________________________  ______________________________ 
 puheenjohtaja Jari Pukki   sihteeri Reetta Niinikorpi 
 
 
 
  
 
 ______________________________  ______________________________ 
 pöytäkirjantarkastaja Maija Katainen  pöytäkirjantarkastaja Mikko Sirén 
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