
 
Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika: Sunnuntai 01.03.2020 klo 13.00  
Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00  
Paikka: Ratinan Stadion, alakerran kahvio  
Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere  
 
Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 31.12.2019 
mennessä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi! 

 
 
ESITYSLISTA  
 
1. Kokouksen avaus  

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.  

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.  

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

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi.  

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.  

- Erovuorossa: puheenjohtaja, jalostustoimikunnan vetäjä, julkaisutoimikunnan vetäjä ja koe- ja koulutustoimikunnan 
vetäjä sekä näyttelytoimikunnan vetäjä eronneen tilalle vuodeksi.  

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

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

 10.1. Hallitus ehdottaa Arja Jauhiaisen valitsemista yhdistyksen kunniajäseneksi. 

10.2. Taina Saarisen sääntömuutosehdotus etäosallistumisen mahdollistamiseksi yhdistyksen kokouksiin.  

10.2.1. Yhdistyksen sääntöjen 15§:aan lisätään toiseksi momentiksi lause: "Yhdistyksen 

kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai 

ennen kokousta." 

10.3. Leena Heikkilän kysymys koskien maalimieskoulutusta: Miksi jäsenistön rahoilla koulutetaan, mutta ei 

kuitenkaan velvoiteta valmistumisen jälkeen treenaamaan esim. boksereiden ztp-ryhmiä? 

10.4. Leena Heikkilän kysymys: Miksi epävirallisia pentunäyttelyitä ei hyväksytä vuoden pentu kisaan? Nyt 

systeemi on epäreilu. 

10.5. Leena Heikkilän ehdotus FIN mva:n sääntöihin: 3 sertiä ja joko hyväksytty mh tai luonnetesti. Näin 

saisimme luonteita edes jotenkin enemmän testattua. 



10.5.1. Hallituksen vastaehdotus: Pidetään FI MVA sääntö ennallaan, mutta päivitetään 

vastaamaan nykyisiä lajinimiä Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, 

etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR). Päivitetty 

nykyisten lajien mukaisiksi: Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, 

etsintä-, suojelu- (IGP, IPO), erikoisjälki- (IFH) tai pelastuskoirakokeesta. 

10.6. Leena Heikkilän ehdotus: Näyttelytulos H nostettava EH:ksi sekä jalostusuros että pentuvälityslistoille 

pääsyn ehdoksi. 

10.6.1. Hallituksen vastaehdotus: H on FCI:n näyttelysääntöjen mukaan HYVÄ ja HYVÄ annetaan 

koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä. Kennelliiton 

valioarvosääntöjen mukaan koira, joka on saanut näyttelystä laatumaininnan vähintään HYVÄ 

koiran täytettyä 15 kk:ta voi ansaita Suomen käyttövalioarvon (FI KVA). 

10.7. Leena Heikkilän kysymys: Mihin pohjaa se, että jalostusuroslistan indeksit ovat eri kuin pentuvälityksen? 

10.7.1. Hallituksen vastaus kysymykseen on, että jalostusuroslista päivitetään muutaman kerran 

vuodessa, jolloin indeksit ovat päivityshetken indeksit. Kun taas pentuvälityksen indeksit 

otetaan välityshetkellä. Kennelliitto päivittää indeksit n. kuusi kertaa vuodessa, joten indeksit 

saattavat tarkasteluhetkellä olla eriävät. 

10.8. Sonja Lustigin ehdotus: Esitän seuraavaa, että lehti tulee 3 kertaa vuodessa ja kaikki numerot paperisena. 

10.9. SBY:n jäsenyys Atibox:ssa ja WUBOX:ssa. 

 

11. Päätetään kokous.  

 


