
     

  
 
Kokouspöytäkirja    
 
 
Suomen Papillon- ja phaléneyhdistyksen ylimääräinen kokous 
Aika: 27.8.2022 klo 13.36–15.27 
Paikka: Lapuan ABC (Latojantie 9, Lapua) 
Läsnä: Liite 1. 
 
Asialista 

 

§ 1 Kokouksen avaaminen 

Hallituksen puheenjohtaja Satu Jantunen toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen 

13.36. 

 

§ 2 Valtakirjojen tarkastus 

Läsnäolijoiden (6) ja valtakirjojen (3) äänioikeudet tarkastettiin jäsenlistaan perustuen 

 

§ 3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Satu Jantunen yksimielisesti. 

 

§ 4 Valitaan kokoukselle sihteeri 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Eskola yksimielisesti 

 

§ 5 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Hokkanen ja Riitta Talvela yksimielisesti 

 

§ 6 Valitaan kokoukselle kolme (3) ääntenlaskijaa 

Kokous päätti äänestyksien suoritettavan käsiäänestyksellä. 

 

§ 7 Vahvistetaan äänestysluettelo 

Todettiin paikalla olevan 6 jäsentä ja sääntöjen mukaisia valtakirjoja 3 kpl. Yhdistyksen 
sääntöjen §5 mukaan ”Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä 
osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.” Tämän mukaisesti 
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valtakirjoja oli käytettävissä maksimissaan 1 kpl per kokoukseen osallistuva jäsen. Yh-
teensä käytettävissä oli 9 ääntä. 
 

§ 8 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu oli julkaistu lehdessä 2/2022. Lisäksi kokouskutsu oli nähtävillä yhdistyksen 

kotisivuilla. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 9 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukaisena.  

 

§ 10 Käsitellään hallituksen tekemä ehdotus sääntömuutoksista 

 

Yhdistyksen sääntömuutokset 

5 § Jäsenyys 

Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt, että rekisteröidyt yhdistykset. 
Henkilöjäseniä ovat ainais-, vuosi-, nuoriso-, perhe- ja kunniajäsenet. Henkilöjäseneksi voi 
liittyä yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut henkilö. Henkilöjäsen, kunnia-
jäseniä lukuun ottamatta, suorittaa liittyessään yhdistyksen liittymismaksun.  
Vanha: Ainaisjäsenet maksavat vuosijäsenmaksun viisitoistakertaisena (x15). Vuo-
sijäsenet maksavat vuosijäsenmaksun.  
Uusi: Muutetaan muotoon: Yhdistyksen vuosijäsenet maksavat vuosijäsen maksun. Tä-
män hetken ainaisjäsenet säilyttävät etunsa. 
Nuorisojäseneksi hyväksytään alle kahdeksantoista (18) vuotias henkilö. Nuorisojäsen saa 
jäsenetuutena jäsenlehden. Nuorisojäsen maksaa nuorisojäsenmaksun. Perhejäseneksi 
voidaan hyväksyä jäsen perheestä, jonka joku muu perheenjäsen on jo yhdistyksen ainais- 
tai vuosijäsen, mikäli perhejäseneksi haluavalla on sama asunto-osoite kuin edellä maini-
tulla yhdistyksen jäsenellä. Perhejäsenet maksavat perhejäsenmaksun. Perhejäsenet eivät 
saa jäsenetuutena jäsenlehteä. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 3/4 osan ää-
nienemmistöllä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tar-
koitusperien toteuttamista. Kunniajäsen on vapautettu sekä liittymis-, että jäsenmaksusta. 
Vanha: Yhdistyksen jäsenmaksusta on vapautettu yli seitsemänkymmentä (70) -
vuotias henkilö, joka on kuulunut yhdistykseen henkilöjäsenenä yhtäjaksoisesti vä-
hintään viiden (5) vuoden ajan. Uusi: Yhdistyksen jäsenmaksusta on vapautettu yli seit-
semänkymmentä (70) -vuotias henkilö, joka on kuulunut yhdistykseen henkilöjäsenenä 
yhtäjaksoisesti vähintään viiden (5) vuoden ajan. Henkilön tulee itse erikseen hakea tätä 
vapautusta. 
Kokouksessa on jokaisella äänivaltaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Lisäksi henkilöjä-
senellä on oikeus edustaa valtakirjalla poissaolevaa yhdistyksen äänivaltaista henkilöjä-
sentä. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) ko-
koukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä. 
 

Valtakirjat toimitetaan ja tarkastetaan ennen kokouksen alkamista. Jäsenyhdistyksellä on 
kokouksessa kolme (3) ääntä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
9 § Varsinainen kokous 
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Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokoukseen. Kokous on pidettävä 
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää 
yhdistyksen hallitus. 
Kokouskutsu on postitettava kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistava jäsenlehdessä vähin-
tään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouk-
sen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle 31. tammikuuta mennessä. 
Jäsen voi halutessaan kieltää nimensä julkaisemisen esityksen yhteydessä. 
Kokous päättää yksimielisesti lisätä lauseen: Yhdistyksen kokous voidaan toteuttaa hybri-
dikokouksena, johon voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.  
 
10 § Vuosikokousasiat 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
∙ tarkastetaan valtakirjat 
∙ valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
∙ valitaan kokoukselle sihteeri 
∙ valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
∙ valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 
∙ vahvistetaan äänestysluettelo 
∙ todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
∙ vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
∙ käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus 
∙ käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
∙ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja hal-
lintovastuusta 
∙ käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle 
∙ käsitellään hallituksen tekemä talousarvioehdotus seuraavalle kalenterivuodelle 
∙ vahvistetaan liittymismaksu, vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenmaksu seuraavalle kalenteri-
vuodelle 
∙ vahvistetaan yhdistyksen palkkio- ja matkustussääntö seuraavalle kalenterivuodelle 
∙ valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi 
∙ valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet eronneiden ja ero-
vuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ää noudattaen 
-ESITYS A) ∙ valitaan terveys- ja jalostustoimikunnan varsinaiset ja varajäsenet 
sääntöjen 17 §:ää noudattaen Muutos: Lisätään sana “terveys”. 
ESITYS B) ∙ valitaan jalostustoimikunnan varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 17 
§:ää noudattaen. Muutos: Poistetaan tämä kokonaan 
Kokous päättää valita vaihtoehdon A. Näin ollen nykyinen jalostustoimikunta muuttuu käyt-
tämään nimitystä terveys- ja jalostustoimikunta. 
∙ valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja (1–2) ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sään-
töjen 20 §:ää noudattaen 
∙ valitaan yhdistyksen viralliset kokousedustajat niiden järjestöjen tai yhdistysten kokouk-
siin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä 
∙ käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset 
∙ käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle 
määräaikaan mennessä 
∙ käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 § mää-
räykset 
 
11 § Ylimääräiset kokoukset 
Varsinaisen kokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen ko-
kous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai mikäli hallitus katsoo sen tar-
peelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä on sitä kirjallisesti 
erikseen ilmoitettua asiankäsittelyä varten vaatinut. 
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Kokous on tuolloin kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden 
kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu on postitettava kirjeitse, sähköpostitse 
tai julkaistava jäsenlehdessä vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. 
Lisätään yksimielisesti kokouskutsun toimitustavaksi myös sähköposti. 
 
15 § Hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistuminen hallituksen kokouksiin 
Vanha: Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsutaan hallituksen 
kokouksiin käsiteltäessä 

jalostukseen liittyviä asioita. Heillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa. Hallitus voi 
harkintansa mukaan kutsua henkilöitä kokouksiinsa kuultavaksi. 
Uusi: Terveys- ja jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsutaan halli-
tuksen kokouksiin käsiteltäessä jalostukseen liittyviä asioita. Heillä on kokouksissa puhe- 
mutta ei äänivaltaa. Hallitus voi harkintansa mukaan kutsua henkilöitä kokouksiinsa kuul-
tavaksi. 
Kokous on yksimielinen pykälän muutoksesta. 
 
16 § Hallituksen tehtävät  
Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen tekemiä laillisia päätöksiä 
ja sen antamia toimintaohjeita noudattaen: 
1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta sekä omaisuutta 

2. edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia hyväksytyn toimintasuunnitelman 
ja talousarvion edellyttämässä laajuudessa 

3. valita yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja, sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita 

myös hallituksen ulkopuolelta 

4. valita jäsenet jäsenlehden toimituskuntaan 

5. valita jäsenet erikoisnäyttelyiden näyttelytoimikuntiin 

6. päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta ottaen huomioon sääntöjen 6 § ja 7 
§ määräykset 
7. pitää jäsenluetteloa sekä kantoluetteloa jäsenten suorittamista liittymis- ja jäsenmak-
suista 

8. päättää jäsenlehden ilmoitushinnoista 

9. huolehtia yhdistyksen saatavien perinnästä 

10. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus 

11. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös ja 

toiminnantarkastajien lausunto 

12. valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksille jalostusta koskevat aloitteet ja muut 
yleisille kokouksille kuuluvat asiat 
13. huolehtia yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisten kokousten sääntöjen mukaisesta 

koollekutsumisesta 

14. huolehtia tiedotustoiminnasta ja yhteydenpidosta jäseniin ja kenneljärjestöihin; harjoit-
taa PR-työtä rodun ja yhdistyksen hyväksi 
15. valvoa terveys- ja jalostustoimikunnan ja muiden toimikuntien työtä 

Kokous päättää lisätä 15. kohtaan ilmaisun ”terveys- ja jalostustoimikunnan”. 
 
Vanha: 17 § Jalostustoimikunta 
Uusi: 17 § Terveys- ja jalostustoimikunta 
Kokous päättää muokata otsakkeen muotoon terveys- ja jalostustoimikunta ja käyttää sa-
maa ilmaisua koko kappaleessa. Kokous yksimielisesti muuttaa kappaleen sisältöä. 
Yhdistyksen koirankasvatuksellista selvitys- ja jalostusneuvontatyötä hoitaa yhdistyksen 
terveys- ja jalostustoimikunta. Vanha: Terveys- ja jalostustoimikuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Terveys- ja jalostustoi-
mikunta valitaan syyskokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Uusi: Terveys ja 
jalostustoimikuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joista jalostustoimikunta valitsee kes-
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kuudestaan toimihenkilöt. Terveys- ja jalostustoimikunta valitaan vuosikokouksessa kol-
meksi (3) vuodeksi kerrallaan. Tarvittaessa vuosikokouksessa voidaan täydentää terveys- 
ja jalostustoimikuntaa täysimääräiseksi. Toimikunta toimii yhdistyksen kokouksen hyväk-
symän voimassa olevan jalostusohjesäännön mukaisesti. 
 
19 § Äänestykset 
Ellei näissä säännöissä toisin ole määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen, hallituk-
sen ja jalostustoimikunnan kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli suljettua lippuää-
nestystä ei erikseen vaadita sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa se kanta, johon 
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
Kokous päättää yksimielisesti lisätä lauseen: Hybridikokouksissa käytetään äänestyksessä 
äänestyssovellusta ja/tai suljettua lippuäänestystä. Etäosallistujat käyttävät äänestyssovel-
lusta. Kokouksessa paikan päällä olevat osallistujat äänestävät suljetulla lippuäänestyksel-
lä, mikäli kaikki eivät pysty äänestämään äänestyssovelluksen kautta. Suljetun lippuäänes-
tyksen tulokset yhdistetään äänestyssovelluksesta tuleviin tuloksiin, joista koostuu lopulli-
nen äänestystulos. 
 
§ 11 Käsitellään hallituksen tekemä ehdotus Vuoden Perhonen-kilpailuiden säännöistä ja 
pisteistä 
Vuoden Perhoset – kilpailun säännöt 
Vuoden Perhoset -kilpailu on Suomen Papillon- ja Phaleneyhdistys ry:n vuosikilpailu, jolla 
valitaan vuoden menestyneimmät rotujensa edustajat näyttelyissä, tottelevaisuuskokeissa, 
rally- tokokokeessa ja agilityssä. 
Kilpailu jaetaan seuraaviin osiin: 

• Vuoden Papillon 
• Vuoden Phalène 
• Vuoden Pentu 
• Vuoden Junior 
• Vuoden Veteraani 
• Vuoden Jalostusperhonen (Kokous päättä poistaa koko kategorian) 
• Vuoden Kasvattaja 
• Vuoden Agilityperhonen 
• Vuoden Tokoperhonen 
• Vuoden Rally-tokoperhonen 

Kokous päättää yksimielisesti lisätä listaan: Vuoden Junior ja poistaa listasta Vuo-
den Jalostusperhonen 
 
KILPAILUN YHTEISET PERUSSÄÄNNÖT 
1. Kilpailuun oikeutetut: Palkinnoista saavat kilpailla Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys 
ry:n jäsenten täysin omistamat Suomessa rekisteröidyt papillonit ja phalènet, jotka on kil-
pailuihin ilmoitettu määräaikaan mennessä. (Yhteisomistus on sallittu, mikäli kaikki omista-
jat ovat yhdistyksemme jäseniä.) 
2. Kilpailuihin ilmoitettujen koirien lukumäärää ei ole rajoitettu. Sama koira voi osallistua 
myös useisiin kilpailulajeihin, mutta se on ilmoitettava niihin jokaiseen erikseen. 
3. Kilpailutuloksiin lasketaan vain Suomessa kyseisen kalenterivuoden aikana saavutetut 
näyttely ja koetulokset. 
4. Vuoden parhaat koirat palkitaan kunniakirjoin yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniakir-
jojen lisäksi voidaan jakaa lahjoituksina saadut muut palkinnot voittajille lahjoittajien ni-
meämän palkinnon mukaisesti. Vanha: Jos palkinnon saaja on estynyt tulemaan ko-
koukseen, voidaan kunniakirja postittaa pyynnöstä (oletuksena tällöin ilman kehyk-
siä). Uusi: Jos palkinnon saaja on estynyt tulemaan kokoukseen, voidaan kunniakir-
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ja toimittaa pyynnöstä sähköpostiin. Kokous yksimielisesti päätti tämän kappaleen 
muutoksista. 
5. Vuoden paras on korkeimman pistemäärän saavuttanut koira. Mikäli pisteet menevät 
tasan, on voittaja se, jolla on vähemmän pisteisiin laskettuja kilpailutuloksia. Mikäli tämän-
kin jälkeen tulos on sama, ratkaisee parempi menestys yhdistyksen järjestämissä kilpai-
luissa. Mikäli tulos on edelleen sama, ratkaisee vertailukilpailuissa osallistuneiden koirien 
suurempi määrä voittajan. Ja lisäksi huomioidaan kilpailusarjan erityisohjeet pisteiden las-
kun osalta. 
6. Kilpailija on velvollinen itse ilmoittamaan koiransa kilpailuun. 
7. Pisteet lasketaan ja tarkastetaan hallituksen toimesta. 
Uusi: 8. Yhdistys julkaisee kunkin kisan kymmenen (10) parhaan luettelon. 
Kokous yksimielisesti päätti 8. kohdan lisäämisestä sääntöihin. 
Uusi: 9. Näyttelyperhonen kilpailussa hyväksytään ryhmä-, kaikkien rotujen-, nord-, kan-
sainväliset- ja erikoisnäyttelyt. Erikoisnäyttelyihin luetaan vain rodun oma erikoisnäyttely. 
Näyttelyiden laatu tarkastetaan kennelliiton tietojärjestelmästä. 
Sääntökohdasta 9. kokous äänesti pitkän keskustelun jälkeen seuraavista vaihtoehdoista: 
Vaihtoehto A. Muutos: Lasketaan kääpiökoirien erikoisnäyttelyn tuloksen erikoisnäyttelyn 
pisteillä. Näyttelytyyppi tarkastetaan Kennelliiton järjestelmästä. 
Vaihtoehto B. Jäsen ehdottaa että, kääpiökoirayhdistys käsitellään ryhmänäyttelyn pisteil-
lä. Kokous valitsi vaihtoehdon B äänin 6–3.  
10. Uusi: Vuoden näyttelyperhonen kilpailuissa pistetaulukoista valitaan koiralle ainoas-
taan korkeimman sijoituksen mukainen pistemäärä. Kokous yksimielisesti päätti 10. koh-
dan lisäämisestä sääntöihin 
 
KILPAILUKOHTAISET SÄÄNNÖT 
Vuoden Papillon ja Vuoden Phalène 
Vanha: Urokset ja nartut kilpailevat erikseen Vuoden Papillonuros ja Vuoden Papillonnart-
tu- tai Vuoden Phalenèuros ja Vuoden Phalènenarttu - tittelistä. Kilpailuun lasketaan vii-
destä parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Yhdistys julkaisee kunkin kisan 10 par-
haan luettelon. Eniten kullakin listalla pisteitä kerännyt koira on vastaavan listan mukai-
sesti Vuoden koira ja palkitaan kunniakirjoin. Vuoden Papillon ja Vuoden Phalène -
kilpailuissa pisteet lasketaan erillisen taulukon mukaan.  
Uusi: Urokset ja nartut kilpailevat erikseen Vuoden Papillonuros ja Vuoden Papillonnarttu- 
tai Vuoden Phalenèuros ja Vuoden Phalènenarttu - tittelistä. Kilpailuun lasketaan viidestä 
parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Eniten kullakin listalla pisteitä kerännyt koira on 
vastaavan listan mukaisesti Vuoden koira ja palkitaan kunniakirjoin. Vuoden Papillon ja 
Vuoden Phalène -kilpailuissa pisteet lasketaan erillisen taulukon mukaan.  
Kokous yksimielisesti päätti poistaa lihavoidun lauseen. 
Vuoden Pentu 
Vanha: Sekä uros- että narttupennut kilpailevat samasta Vuoden Pentu -tittelistä. Pisteitä 
kertyy virallisten kilpailujen yhteydessä järjestetyistä pentuluokista sekä erikseen järjeste-
tyistä pentunäyttelyistä. Kilpailuun lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pis-
teet. Yhdistys julkaisee 15 parhaan luettelon. Korkeimmalle sijoittunut papillon on Vuo-
den Papillon Pentu, ja vastaavasti korkeimmalle listassa sijoittunut phalène on Vuoden 
Phalène Pentu. Niissä kaksipäiväisissä näyttelyissä, joissa molempien päivien parhaat 
pennut kilpailevat keskenään Best in Show -tittelistä, lasketaan pisteet yksipäiväísen näyt-
telyn pisteiden mukaan. Muutoin pisteet määräytyvät erillisen pentupistetaulukon mukaan.  
Uusi: Sekä uros- että narttupennut kilpailevat samasta Vuoden Pentu -tittelistä. Pisteitä 
kertyy virallisten kilpailujen yhteydessä järjestetyistä pentuluokista sekä erikseen järjeste-
tyistä pentunäyttelyistä. Kilpailuun lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pis-
teet. Korkeimmalle sijoittunut papillon on Vuoden Papillon Pentu, ja vastaavasti korkeim-
malle listassa sijoittunut phalène on Vuoden Phalène Pentu. Niissä kaksipäiväisissä näyt-
telyissä, joissa molempien päivien parhaat pennut kilpailevat keskenään Best in Show -
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tittelistä, lasketaan pisteet yksipäiväísen näyttelyn pisteiden mukaan. Muutoin pisteet 
määräytyvät erillisen pentupistetaulukon mukaan. 
Kokous yksimielisesti päätti poistaa lihavoidun lauseen.  
Uusi: Vuoden junior 
Sekä uros- että narttu juniorit kilpailevat samasta Vuoden Juniori- tittelistä. Kilpailuun las-
ketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Korkeimmalla sijoittunut papillon 
on Vuoden Junior Papillon, ja vastaavasti korkeimmalle listassa sijoittunut phaléne on 
Vuoden Junior Phaléne. Pisteet määräytyvät erillisen taulukon mukaan. 
Vuoden Veteraani 
Vanha: Sekä uros- että narttuveteraanit kilpailevat samasta Vuoden Veteraani- tittelistä. 
Pisteitä kertyy vain virallisten kilpailujen yhteydessä järjestetyissä veteraaniluokista. Kilpai-
luun lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Yhdistys julkaisee 15 
parhaan luettelon. Korkeimmalle sijoittunut papillon on Vuoden Papillon Veteraani, ja 
vastaavasti korkeimmalle listassa sijoittunut phalène on Vuoden Phalène Veteraani. Pis-
teet määräytyvät samalla tavalla kuin pennuillakin erillisen veteraanipistetaulukon mu-
kaan.  
Uusi: Sekä uros- että narttuveteraanit kilpailevat samasta Vuoden Veteraani- tittelistä. Pis-
teitä kertyy vain virallisten kilpailujen yhteydessä järjestetyissä veteraaniluokista. Kilpailuun 
lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Korkeimmalle sijoittunut papil-
lon on Vuoden Papillon Veteraani, ja vastaavasti korkeimmalle listassa sijoittunut phalène 
on Vuoden Phalène Veteraani. Pisteet määräytyvät samalla tavalla kuin pennuillakin erilli-
sen veteraanipistetaulukon mukaan.  
Kokous yksimielisesti päätti poistaa lihavoidun lauseen. 
Vuoden Jalostusperhonen 
Vanha: Vuoden Jalostusperhosille pisteet kertyvät sekä jälkeläisten että jälkeläisryhmien 
saavuttamista tuloksista. Kilpailussa huomioidaan vähintään yksi, enintään kolme jälkeläis-
ryhmän tulosta, sekä kultakin jälkeläisryhmässä esitetyltä jälkeläiseltä enintään kaksi pa-
rasta näyttelytulosta. Jälkeläisten tulee olla vähintään kahdesta eri pentueesta ja yhteistu-
lokseen lasketaan korkeintaan kahdeksan parasta yksilötulosta. Yhdistys julkaisee 15 par-
haan jalostusperhosen listan. Korkeimmalle sijoittunut papillon on Vuoden Jalostuspapil-
lon. Vastaavasti palkitaan korkeimmalle sijoittunut phalène Vuoden Jalostusphalènena. 
Kokous päättää poistaa jalostusperhonen kilpailun kokonaan. 
Vuoden Kasvattaja 
Vanha: Vuoden Kasvattajalle pisteet kertyvät viidestä parhaasta kasvattajaryhmän tulok-
sesta. Kasvattajaryhmien koostumus voi vaihdella. Yhdistys julkaisee 10 parhaan kasvat-
tajan listan. Korkeimmalle sijoittunut papillonkasvattaja on Vuoden Papillonkasvattaja ja 
vastaavasti korkeimmalle sijoittunut phalènekasvattaja on Vuoden Phalenèkasvattaja. 
Uusi: Vuoden Kasvattajalle pisteet kertyvät viidestä parhaasta kasvattajaryhmän tulokses-
ta virallisissa näyttelyissä. Kasvattajaryhmien koostumus voi vaihdella. Korkeimmalle sijoit-
tunut papillonkasvattaja tai phalénekasvattaja on Vuoden Perhoskasvattaja. 
Kokous keskusteli ja äänesti asiasta, koska jäsen halusi tähän vaihtoehto B:n, jonka mu-
kaan Vuoden Kasvattaja kilpailu pidettäisiin edelleen omina rotuinaan. Äänestyksen perus-
teella selkeä enemmistö kannatti hallituksen esitystä. 
 
Vuoden näyttelyperhonen pistetaulukon kokous hyväksyi pienillä muutoksilla. Koska yhdis-
tyksen erikoisnäyttelyssä jaetaan vain BIS1 ja BIS2 sijoituksia, pistetaulukosta poistetaan 
sijoituksista BIS3 ja BIS4 kokonaan. Pistetaulukko liitteenä 2.  
 
§ 12 kokouksen hyväksymät muut asiat 
Kokouksessa ei ollut muita asioita. 
 
§ 13 Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi 15.27 
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