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     PÖYTÄKIRJA  

 
     26.9.2020 
 

 
Islanninkoirat - Islandshundarna ry:n sääntömääräinen syyskokous 

 
 
Aika: 26.9.2020 klo 13.14 
 
Paikka: Puuhamaa, Vähikkäläntie 11, 12400 Tervakoski    
 
 
1. Kokouksen avaus 
 Kokouksen avasi Riika Kivirinta ja toivotti paikalla olijat tervetulleeksi kello 13.14.  
 
2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus. 
 Paikalla oli 5 jäsentä. Valtakirjoja esitettiin kaksi (2) kappaletta. Todettiin kokous äänivaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen virkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Riika Kivirinta.  
Pöytäkirjantarkastajiksi Anne Vaskio ja Ritva Kylävuori, jotka tarvittaessa toimivat myös 
ääntenlaskijoina. 

 
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen 

Kokouskutsu oli 2/2020 Hundurissa sekä yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 vuorokautta 
ennen kokousta. 
 
Kokous todettiin lailliseksi sekä esityslista hyväksyttiin. 

 
5. Islanninlammaskoirat ry:n puheenjohtajan valinta vuodelle 2021 
 Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Riika Kivirinta. 
 
6. Hallituksen jäsenien valinta erovuoroisten tilalle, valitaan hallituksen varajäsenet sekä edustaja 

Suomen seurakoira yhdistyksen kokouksiin. 
 Varsinaiset jäsenet Henni Särkiniemi ja Heidi Hautala ovat erovuorossa. 

 
Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaudeksi 2021-2023 Henni Särkiniemi ja Heidi Hautala. 
Varajäseniksi vuodelle 2021 valittiin Iitamari Laamanen, Anna Vainionpää sekä Tanja Karttunen. 

 
 Valittiin Riika Kivirinta edustamaan yhdistystä SSKY:n kokouksissa vuonna 2021 
 
7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
 Toiminnantarkastajaksi valittiin Sisko Ilmaranta ja varalle Anna Kajavalta. 
 
8. Vuoden 2021 jäsenmaksut 
 Hallitus ehdotti jäsenmaksujen pysyvän samana: jäsenmaksu 22€, ainaisjäsen 220€, pentujäsen 

11€, perhejäsen 5€. 
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Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuoden 2021 jäsenmaksuista. 
 

 
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 
 Vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
 Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään muualla 
kuin koiranäyttelyn yhteydessä. 
• Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa 
• ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja internetissä. 
• Julkaistaan vuosikirja 2020 sähköisenä 
• Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin 
kokouksissa 
• Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa, SSKY:ssa 
• Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa. 
• Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen jäsenille. 
• Pyritään lisäämään ja tukemaan jäsenistön koulutusta eri lajien toimitsijatehtäviä varten. 
• Pyritään kehittämään myyntiartikkelitarjontaa sekä kehittämään rodun esittelymateriaalia. 
• Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia tapahtumia 
Suomen eri alueilla. 
• Järjestetään erikoisnäyttely 2021 Oulaisissa. 
• Pyritään järjestetään rotumestaruuskisat rallytokossa, tokossa, agilityssa ja paimennuksessa 
• Pyritään järjestämään paimennuskoulutusta, paimennustaipumustesti ja paimennuskoe 
• Pyritään järjestämään luonnetesti. 
● pyritään järjestämään jalostuspäivät 
• Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility, 
paimennus, 
pk, koiratanssi. 
• Pyritään järjestämään islanninkoirien koulutus-/leiri -viikonloppu. 
• Pyritään juhlistamaan 18.7.2021 pidettävää islanninkoiran päivää pienimuotoisilla alueellisilla 
tapahtumilla ja niiden tukemisella. 
• Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten erikoisnäyttelyn yhteyteen arpajaiset 
• pyritään kannustamaan jäseniä järjestämään alueellisia tapahtumia, kuten virallisia tai 
epävirallisia 
kisoja tai mätsärin tms. 
o Porkkana: alue, joka järjestää järjestää mätsärin tai viralliset tai epäviralliset kisat jossain lajissa 
Islanninkoirat ry:n nimissä saa tuotosta _60__ % 
o Match Show, Möllikilpailun tai muun vastaavan tapahtuman kaikki tuotot tilitetään Islanninkoirat 
ry:lle rahastonhoitajan kautta, mutta järjestäjät saavat yllä mainitun prosenttiosuuden tapahtuman 
tuotosta käytettäväksi islanninlammaskoiraharrastuksien tukiin Islanninkoirat ry:n jäsenille. 
Järjestäjät sopivat yksimielisesti mihin tuoton käyttävät ja anovat ns. korvamerkittyä rahaa 
yhdistyksen rahastonhoitajalta ja informoivat myös hallitusta siitä mihin rahan käyttävät. 
o Tapahtumien tulee olla asiallisesti hoidettu ja niissä noudatetaan Kennelliiton sääntöjä 
koiratapahtumille ja yleistä lakia kokoontumisten suhteen. Tapahtumalla tulee olla toimikunta 
(vähintään 3 islanninkoirat ry:n jäsentä). Tapahtuman tuotosta jää siis ____% yhdistykselle, koska 
tapahtuma järjestetään sen nimissä. Tapahtumassa voidaan käyttää Islanninkoirat ry:n lippua ja 
logoa. 
o Tapahtumasta tulee laittaa anomus/tiedote Islanninkoirat ry:n hallitukselle 1 kk ennen 
tapahtuma- 
ajankohtaa. Hallituksella on veto-oikeus ja voi kieltää tapahtuman järjestämisen jos se epäilee että 
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tapahtuma ei ole hyvänmaun mukainen tai se voisi olla yhdistykselle haitallinen tai se epäilee että 
järjestäjät eivät kykene hoitamaan tapahtumaa. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 
  

tulo- ja menoarvion vahvistaminen 
Hallitus esittää syyskokoukselle alla olevaa budjettia vuodelle 2021: 
Tuotot 
Myyntituotot (Hundur Shop) 2 400,00 
Ilmoitustuotot 100,00 
Näyttelytuotot, erkkari 2 150,00 
Koulutustuotot 0,00 
Koetuotot 2 200,00 
Tutustumispaketit 280,00 
Jäsenmaksut 5 100,00 
Yhteensä 12 230,00 

 
Kulut 
Tavaran hankinta Hundur shoppiin, sisältää kalenterin painatuskulut 1 500,00 
Tiedotustoiminnankulut (Hundur painatus ja postimaksut) 4 200,00 
Näyttelykulut 1 150,00 
Koulutuskulut 450,00 
Koekulut 1 700,00 
kokousten tilavuokrat 100,00 
Jalostustoimikunnan avustukset (sisältää jäsenmaksuja) 300,00 
Palkinnot vuoden harrastuskoirille 140,00 
Postimaksu (muu kirjeposti) 100,00 
Pankkikulut 220,00 
Jäsenmaksut (muihin yhdistyksiin) 720,00 
Osallistumismaksut (edustusjoukkue tms.) 0,00 
Kulukorvaukset (toimihenkilö korvaukset) 180,00 
Varaston muutos 0,00 
ISIC seminaari 2021 500,00 
Leirin tuki 250,00 
aluetapaamisten tukeminen 400,00 
Nettisivut 150,00 
Yhteensä 12 210,00 
Tulos + 20,00 

 
Hyväksyttiin meno- ja tuloarvio vuodelle 2021. Vahvistettiin samalla myös kulukorvaukset 
meneväksi tasan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, Hundurin päätoimittajan, Hundurin 
taittajan ja Hundurshopin pitäjän kesken. 

  
10. FI MVA sääntö 
 hallitus esitti uudeksi FI MVA säännöksi seuraavaa: 
 Suomen muotovalioin arvoon vaaditaan vähintään kolme sertifikaattia Suomesta kolmelta eri 

tuomarilta. Vähintään yksi näistä sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk, riippumatta 
missä luokassa koira on kilpaillut. 

  
 Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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11. Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2022-2026 
 Jalostuksen tavoite esitys ohjelma julkaistu yhdistyksen sivuilla luettavaksi jäsenistölle. 
  Jalostuksen tavoiteohjelman syyskokouksessa esitteli Riika Kivirinta. 
  Syyskokous hyväksyi jalostustavoiteohjelma sellaisenaan. 
 
12. Pevisa vuosille 2022-2026 

Hallitus esitti Pevisa ohjelmaksi seuraavaa: 
Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo 
on lonkkaniveldysplasian aste C. 
Polvet: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen polvitarkastustulos. Rekisteröinnillä ei ole raja-
arvoa. 
Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastustulos. Silmätarkastus on 
voimassa 24 kuukautta. 
jälkeläimäärät: Koiran Suomessa rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 
pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue, 
rekisteröidään kuitenkin kokonaan. Rotukohtainen PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisen 
uroksen jalostuskäyttöä. Islanninlammaskoirilla on anottu poikkeuslupa polvitutkimuksen osalta 
eli ulkomaiselta jalostusurokselta ei vaadita polvitutkimustulosta. Lupa koskee ulkomailla 
tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Kennelliitto huomioi 
poikkeukset pentuetta rekisteröidessään. 
 
Hallituksen esitys hyväksyttiin. 

 
13. Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa: Näistä asioista voidaan keskustella, mikäli kokous 

niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen 
Ei muita asioita.  
 

14. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.39 
  
 Kokouksen puolesta 
 
 Tervakoskella 26.9.2020 
  
 
 
 
 
 Riika Kivirinta    
 puheenjohtaja/ sihteeri       
 
 
 
 
 
          
 pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 
 Anne Vaskio    Ritva Kylävuori 


