Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry:n

Vuosikokous 2020
14.3.2020 klo 12:00 ABC Keljonkangas, Eteläväylä 17, 40530 Jyväskylä

Yhdistys tarjoaa osallistujille lounaan ABC Keljonkankaan buffet pöydästä klo 11 alkaen.

Klo 12:00 aloitamme Vuoden Perhoset –kunniakirjojen jaolla, jonka jälkeen siirrymme sääntömääräisiin asioihin.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10. § mukaiset vuosikokousasiat

§ 1 Tarkastetaan valtakirjat
§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
§ 3 Valitaan kokoukselle sihteeri
§ 4 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
§ 5 Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
§ 6 Vahvistetaan äänestysluettelo
§ 7 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 8 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
§ 9 Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus
§ 10 Käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
§ 11 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja hallintovastuusta

§ 12 Käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle
§ 13 Käsitellään hallituksen tekemä talousarvioehdotus kuluvalle kalenterivuodelle
§ 14 Vahvistetaan liittymismaksu, vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle 2020
§ 15 Vahvistetaan yhdistyksen palkkio- ja matkustussääntö seuraavalle kalenterivuodelle
§ 16 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
§ 17 Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet (2 vuotta) sekä varajäsenet (1 vuosi) eronneiden ja erovuoroisten
tilalle (sääntöjen 12. §) erovuorossa: Tanja Paasio, Jaana Airola, Satu Rutanen sekä Sari Kähkönen, sekä varajäsenet
Heli Helenius ja Heidi Miikki
§ 18 Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja (1-2) ja kaksi (2) varatilintarkastajaa (sääntöjen 20. §)

§ 19 Valitaan yhdistyksen viralliset kokousedustajat niiden järjestöjen tai yhdistysten kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenyhdistyksenä.

§ 20 Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset
1) Jäsenmaksut 2021 ennallaan.
2) Kulukorvaukset 2020 ennallaan.
3) Vuoden Perhoset –näyttelyperhosen pistelaskupäivitys, uusi pistetaulukko, Liite 1
4) Sääntömuutosesitys, päivitettäväksi esitettävät kohdat:
5.§ Jäsenyys, äänivallasta:
Nykyinen: ”Äänivalta yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun suorittaneilla yli 15 vuotiailla jäsenillä,
kunniajäsenillä ja yli seitsemänkymmentä (70) -vuotiailla jäsenmaksusta vapautetuilla henkilöjäsenillä. Kokouksessa on jokaisella äänivaltaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Lisäksi henkilöjäsenellä on oikeus edustaa valtakirjalla poissaolevaa yhdistyksen äänivaltaista henkilöjäsentä. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö
enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenyhdistyksellä on kokouksessa kolme (3) ääntä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. ”
Esitys:
”Äänivalta yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun suorittaneilla yli 15 vuotiailla jäsenillä,
kunniajäsenillä ja yli seitsemänkymmentä (70) -vuotiailla jäsenmaksusta vapautetuilla henkilöjäsenillä. Kokouksessa on jokaisella äänivaltaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Lisäksi henkilöjäsenellä on oikeus edustaa valtakirjalla korkeintaan kahta (2) poissaolevaa yhdistyksen äänivaltaista henkilöjäsentä. Valtakirjat toimitetaan ja tarkastetaan ennen kokouksen alkamista. Jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Saa
vutetut jäsenoikeudet säilyvät.”
7.§ Jäsenen eroaminen, erottamisesta:

Nykyinen: ”Jos jäsen ei ole kuluvan vuoden loppuun mennessä maksanut ao. vuoden jäsenmaksuaan, jäsen
voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan taikka muuten hyvien
tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa
yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. .”
Esitys: ”Jos jäsen ei ole kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä maksanut ao. vuoden jäsenmaksuaan,
jäsen katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan taikka
muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
9.§ Varsinainen kokous

Nykyinen: ”Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokoukseen. Kokous on pidettävä vuo sittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on postitettava kirjeitse tai julkaistava jäsenlehdessä vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen
kokousta. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle 31. tammikuuta mennessä.”
Esitys: ”Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokoukseen. Kokous on pidettävä vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokous
kutsu on postitettava kirjeitse, sähköpostitse tai julkaistava jäsenlehdessä vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Jos jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen
esitys hallitukselle 31. tammikuuta mennessä. Jäsen voi halutessaan kieltää nimensä julkaisemisen esityksen yhteydessä.”

10.§ Vuosikokousasiat: käsiteltävistä asioista, muutetaan tilintarkastaja toiminnantarkastajaksi
Nykyinen: ”käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto” ja ”valitaan yhdistykselle
tilintarkastaja(1 - 2) ja kaksi (2) varatilintarkastajaa sääntöjen 20 §:ää noudattaen”
Uusi: ”käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto” ja ”valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja (1 - 2) ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa sääntöjen 20 §:ää noudattaen”
12.§ Hallitus: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudesta
Nykyinen: ”Puheenjohtajan ja varsinaiset sekä varajäsenet valitsee vuosikokous siten, että puheenjohtajan
toimikausi kestää toimintavuoden kerrallaan sekä varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.” ja ”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. ”
Uusi: ”Puheenjohtajan ja varsinaiset sekä varajäsenet valitsee vuosikokous siten, että puheenjohtajan toimikausi kestää 2 toimintavuotta kerrallaan sekä varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.” ja
”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
16.§ Hallituksen tehtävät, muutetaan tilintarkastaja toiminnantarkastajaksi
Nykyinen: ”11. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto”
Uusi: ”11. valmistella ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lau
sunto”
17.§ Jalostustoimikunta -> 17.§ Terveys– ja jalostustoimikunta
Nykyinen: ”Jalostustoimikunta valitaan syyskokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.”
Uusi: ”Terveys– ja jalostustoimikunta valitaan yhdistyksen kokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.”
20.§ Talouden tarkastaminen, muutetaan tilintarkastaja toiminnantarkastajaksi
Nykyinen: ”Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa
tai yhden (1) auktorisoidun tilintarkastajan sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen
tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on päätettynä ja allekirjoitettuna hallituksen toimesta ja toimintakertomus mukaan liitettynä esitettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 5. päivänä.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä. ”
Uusi: ”Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa
tai yhden (1) auktorisoidun tilintarkastajan sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on päätettynä ja allekirjoitettuna hallituksen toimesta ja toimintakertomus mukaan liitettynä esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 5. päivänä. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun
mennessä.
§ 21 Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset, jotka ovat jätetty hallitukselle määräaikaan (31.1.) mennessä.
1) Esitys PEVISA-ohjelmaan liittymisestä, Susanna Pohjasniemi
Pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin asetetaan seuraavat ehdot ja rajoitukset:
* Pentueen vanhemmilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä ja voimassa oleva patellaluksaatiolausunto, jotta
jälkeläiset rekisteröidään. Tutkimustuloksen voimassaolo Kennelliiton säännön mukainen: Alle kolmen
vuoden iässä annettu lausunto on voimassa 24 kk, yli kolmen vuoden iässä annettua lausuntoa ei tarvitse uusia.
* Pentueen vanhemmilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta
jälkeläiset rekisteröidään. Tutkimuksen alaikäraja on 12 kk. Lausunto on voimassa 24 kk.

* Monimuotoisuutta ylläpitävä ehto: Astutushetkellä vaadittava vähimmäisikä nartuilla 15 kk ja uroksilla 12
kk.
* Lisäksi esitetään (PEVISA-ehtojen ulkopuolelle) päätettäväksi kannustinta koirien tutkimiseen 5 EUR/ PEVISA-ohjelman mukaisesti tutkittu koira.

2) Vastaesitys PEVISA-ohjelmaan liittymisestä, SPPHY ry hallitus
Pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin asetetaan seuraavat ehdot ja rajoitukset:
* Pentueen vanhemmilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä ja voimassa oleva patellaluksaatiolausunto, jotta
jälkeläiset rekisteröidään. Tutkimustuloksen voimassaolo Kennelliiton säännön mukainen: Alle kolmen
vuoden iässä annettu lausunto on voimassa 24 kk, yli kolmen vuoden iässä annettua lausuntoa ei tarvitse uusia.
* Pentueen vanhemmilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta
jälkeläiset rekisteröidään. Tutkimuksen alaikäraja on 12 kk. Lausunto on voimassa 24 kk.
* Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen käytölle myöntää koirarekisteriohjeen kohdan 8 mukainen pysyväisluonteinen poikkeuslupa. Poikkeuslupa on voimassa kunnes rotujärjestö mahdollisesti
haluaa sitä muuttaa. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman
käyttöä. Kennelliitto huomioi edellä mainitut poikkeukset pentuetta rekisteröidessään. Pysyvä poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla tai oleskelevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvaa astutusta.
Täällä oleva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti, tai rotujärjestö voi
esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle (koirarekisteriohjeen kohta 5). Poikkeuslupa
voidaan myöntää ulkomaisessa rekisterissä olevalle urokselle jolla ei ole patellaluksaatiolausuntoa
ja/tai silmätarkastuslausuntoa.
* SKL:n säännöt lisäksi määrittelevät ulkomaisille uroksille rajoituksen 2 pentuetta/uros, poikkeuslupa
koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla.

3) Ehdotus Suomen Papillon-ja Phalèneyhdistys ry:n vuosikokoukseen 14.3.2020:
PERHOSKOIRIEN RALLY-TOKON ROTUMESTARUUS
Rally-toko on kasvattanut vuosien saatossa suosiotaan sen verran, että rotumestaruuskilpailun pohdinta on
ajankohtaista. Rotumestaruusehdotuksen laadinnassa ovat olleet mukana seuraavat lajia harrastavat
yhdistyksen jäsenet: Sanna Hokkanen, Laura Lintenhofer ja Mikaela Lindqvist.
YLEISTÄ
Suomen Papillon-ja Phalèneyhdistys järjestää vuosittain perhoskoirille rotumestaruuskilpailun minkä
tahansa seuran järjestämän virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä. Vuosittain valittavassa kilpailupaikan
valinnassa pyritään noudattamaan vaihtelevuutta maakunnittain, mutta kuitenkin ensisijaisesti niin, että
työryhmän jäseniä olisi kohtuullisen matkan päässä osallistumassa kilpailuiden käytännön järjestelyihin.
Mestaruudesta voivat kilpailla kaikki koirakot, jotka ovat yhdistyksen jäseniä. Rotumestari -titteli jaetaan
kyseisessä kilpailussa parhaimmalle suoritukselle kilpailuluokasta riippumatta (alo, avo, voi, mes)
pistekertoimien avulla. Kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lajikohtaisia rallytokokoesääntöjä.

JÄRJESTÄMINEN
Rotumestaruuden järjestämisestä vastaa lajia harrastava työryhmä, jotka ovat samalla myös yhdistyksen
jäseniä. Työryhmän edustajat pitävät mahdollisuuksien mukaan kilpailun aikana paikan päällä

perhospistettä sekä toimii muutenkin kilpailun järjestävän seuran apuna kisapäivänä. Työryhmän
edustaja hoitaa rotumestaruuden pisteiden laskennan sekä palkintojenjaon kilpailun päätteeksi. Työryhmän edustajat hoitavat myös rotuyhdistyksen tukemat mestaruuspalkinnot kilpailupaikalle. Rotumestaruudesta ei saa seurata lisätyötä kilpailuja järjestävälle seuralle.

OSALLISTUMISOIKEUS
Rotumestaruudesta voivat kilpailla koirat, joiden ohjaaja on yhdistyksen jäsen. Koirakoiden on lisäksi
täytettävä voimassa olevat lajikohtaiset rally-tokokilpailuoikeudet.

PALKITSEMINEN
Kilpailu käydään kummankin rodun kesken etukäteen määritellyssä rally-tokokilpailussa, mihin tahansa kilpailuluokkaan osallistuvien koirakoiden kesken. Koirakko saa kilpailuista pisteitä seuraavien kertoimien perusteella: mestariluokka 1,0, voittajaluokka 0,9 ja avoin luokka 0,8. Alokasluokan pistemääräksi tulee tulos ilman pistekertoimia.
Hyväksytyn tuloksen ja korkeimman pistemäärän saanut koirakko voittaa. Jos pisteet menevät tasan,
voittaa kilpailun ylemmässä kilpailuluokassa kilpaillut koirakko. Jos voittaja ei ole näinkään selvillä,
paremmin kokonaiskilpailussa omassa luokassaan sijoittunut koirakko voittaa.

PERHOSPISTE
Perhospiste on infopisteen tapainen paikka perhosten tapaamiselle. Pisteellä olisi mahdollista tavata
rodun harrastajia ja koiria sekä siinä jaettaisiin mahdollisuuksien mukaan lisätietoja perhoskoirista
sekä niiden kanssa harrastamisessa. Perhospisteen perustamisesta kilpailupaikalle täytyy neuvotella
etukäteen rotumestaruuskilpailun järjestävän seuran tai yhdistyksen kanssa.

4) Ehdotus Suomen Papillon-ja Phalèneyhdistys ry:n sääntöön 7. § (hallituksen ehdotukset asialistan kohdassa § 20,
kohta 4, jäseneltä tullut ehdotus):
7.§ Jäsenen eroaminen, erottamisesta:
Nykyinen: ”Jos jäsen ei ole kuluvan vuoden loppuun mennessä maksanut ao. vuoden jäsenmaksuaan, jäsen
voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan taikka muuten hyvien
tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa
yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. .”
Esitys: ”Jos jäsen ei ole kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä maksanut ao. vuoden jäsenmaksuaan,
jäsen katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan taikka
muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, tai jättää pentueita rekisteröimättä, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä.

§ 22 Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24. § määräykset pöytäkirja asia käsitellään hallituksen kokouksen
§ 23 Kokouksen päättäminen

