SYYSKOKOUSKUTSU

Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo
Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna
1 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Erovuorossa Satu Hattunen
6 § Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa: Piia Nurmi, Tiina Honkanen, Mia Öhman ja Tuija Hämäläinen
7 § Valitaan hallituksen varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa: Laura Naumanen
8 §Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
Vuonna 2015 Tuula Suomalainen ja Kati Jäppinen, varalla Kati Erholtz
9 § Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
10 § Vahvistetaan eri jäsenryhmien jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
11 § Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöjen kokouksiin
Vuoden 2015 edustajat:
SPKL: Satu Hattunen; Kati Erholtz, Elisa Hurmerinta, Ritva Oljakka, Virpi Hirvelä
SAGI: Ritva Oljakka, varalla Kati Erholtz
HSKP: Satu Hattunen, varalla Elisa Hurmerinta
SSKY: Satu Hattunen, varalla Elisa Hurmerinta
12 § Hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
12.1Esitys polvitarkastusten voimassaoloa koskevan jalostussuositusten kohdan korjaamiseksi
Jalostustoimikunta esittää, että Suomen Pyreneläisten rotujen jalostussuositusten polvitarkastusten voimassaoloa koskeva kohta
korjataan noudattamaan Suomen Kennelliiton ohjeistuksen sanamuotoa. Muilta osin polvia koskevat suositukset esitetään
pidettäviksi ennallaan.
Toimikunta esittää, että muutos astuu voimaan takautuvasti jo vuoden 2015 alusta alkaen, koska nykyinen sanamuoto on jalostus
suositusten täyttyvyyden kannalta epäjohdonmukainen.
Nykyisen suosituksen sanamuoto:
Jos koira on täyttänyt kolme vuotta ja se on polvitarkastettu alle kolmevuotiaana, se tulee tarkastaa uudelleen, minkä jälkeen
tulos on lopullinen.
Ehdotetaan korvattavaksi seuraavasti:
Koiralla on oltava astutushetkellä voimassaoleva polvitarkastustulos. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on
voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.
12.2 Vuoden paimenkoira ja vuoden paimenkoiratulokas kilpailun säännöt
12.3 Vuoden Rally-Toko-koira ja Rally-tokotulokas säännöt.
12.4 Muutosesitys Vuoden TOKO-koira kilpailun sääntöihin:
Säännöissä oleva lause muodossa: Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyrenelaiset ry:n jäsenten omistamille koirille.
Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti.
Esitetään muutettavaksi muotoon: Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyrenelaiset ry:n jäsenten omistamille pyreneitten- tai
pyreneittenpaimenkoirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti.
13 § Jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. syyskuuta mennessä
14 § Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
15 § Kokouksen päättäminen
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Talousarvioehdotus 2016							Talousarvioehdotus 2015							Talousarvio 2014 toteutunut		
			
																			
Tulot			Menot				Tulot			Menot				Tulot			Menot		
																			
Jäsenmaksut
5500,00 Julkaisutoiminta
3500,00		
Jäsenmaksut
5800,00 Julkaisutoiminta
3200,00		
Jäsenmaksut
5937,50 Julkaisutoiminta
3678,15
Mainostulot
220,00
Jäsenmaksut yhteensä 1090,00		
Mainostulot
100,00
Jäsenmaksut yhteensä 1040,00		
Mainostulot
251,00
Jäsenmaksut yhteensä 990,00
Luentopäivät
200,00
Postikulut		
100,00		
Tarvikemyynti
100,00
Postikulut		
100,00		
PK-tapahtuma
360,00
Tarvikeostot
450,9
Harrastustoiminta
100,00
Toimistotarvikkeet
60,00		
Tilastonumerot
100,00
Konttoritarvikkeet
100,00		
Jalostustoimikunta
656,00
Matka- ja majoitus
156,30
SKL toimintaraha
90,00
www-sivut		300,00		Luentopäivät
200,00
Harrastustoiminta
1300,00		Muut tapahtumatulot 1536,75 ATK		181,53
PK-tapahtuma
500,00
Pankkikulut
500,00		Erikoisnäyttely
3000,00 ATK		200,00		Korkotulot		2,74
Postikulut		34,00
Tapahtumatulot
300,00
Varaston vuokra
260,00		Harrastustoiminta
1300,00 Pankkikulut
500,00					Pankkikulut
315,78
			Kokouskulut
100,00		SKL avustus
100,00
Varaston vuokra
260,00					Muut tapahtumakulut 2179,53
			Jalostustoimikunta
1000,00		SSKY avustus
100,00
Erikoisnäyttely
3000,00					Jalostustoimikunta
1326,00
							PK-tapahtuma
650,00
Tukimaksut
350,00					Vuokramenot
640,00
							Tapahtumatuotot
100,00
kokouskulut
100,00					Kokouskulut
267,55
										Kasvattaja/syyspäivät 400,00							
										Jalostustoimikunta
1000,00							
																			
		6910,00			6910,00				11550,00			11550,00				8743,99			10219,74

Suomen pyreneläiset ry		

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Jäsenlehti PyrriPosti
Jäsenlehteä julkaistaan 4 numeroa vuodessa. Lisäksi julkaistaan tilastonumerot 2013, 2014 ja 2015.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Kasvattaja-/luentopäivä
Järjestetään kasvattaja- / luentopäivä.
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Jalostuksentavoiteohjelmat
Valvotaan että rotujen jalostuksentavoiteohjelmien vuodelle 2016 asettamat muut tehtävät tulevat tehdyiksi.
Vuoden koira-kilpailut ja Vuoden kasvattaja-kilpailu
Hallitus järjestää vuoden näyttelykoirakilpailun, jossa valitaan viiden parhaan yhteenlasketun näyttelyn perusteella parhaiten menestynyt pyreneittenkoira sekä lyhyt- ja pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira että
paras veteraani.
Hallitus järjestää kilpailun sarjoissa vuoden agilitykoira, TOKO-koira, paimen-, RallyToko-, PK-koira sekä
agility-, TOKO-, paimen-, RallyToko-, ja PK-tulokas.
Vuoden kasvattaja-kilpailu. Kasvattaja voi kilpailla enintään kymmenellä kasvatilla, joista korkeintaan neljä
saa olla samasta pentueesta. Pistelaskussa huomioidaan korkeintaan kaksi tulosta/koira. Pisteet lasketaan
Vuoden Näyttelykoirakilpailun pistelaskutaulukon mukaan.
Kilpailut ovat avoinna Suomen pyreneläiset ry:n jäsenille.
Pentuvälitys
Pentuvälitys jatkaa entiseen tapaan.
Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunta toimii erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Harrastustoiminta
Pyritään järjestämään harrastepäiviä sekä paimennusleiri.
Muu toiminta
Muista mahdollisesti järjestettävistä tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen julkaisussa, verkkosivuilla, Facebook-seinällä sekä jäsenistön keskustelufoorumilla.

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2016
Jalostustoimikunta 2015
Marika Leivonen (pj), Soile Tankka (sihteeri), Penita Pilve, Pirjo Suominen, Päivi Kaasinen ja Marja-Leena
Kääpä.

Toimintasuunnitelma 2016
Jalostustoimikunta jatkaa pentuepäivityksiä ja jalostus-sivun päivityksiä yhdistyksen kotisivuilla.
Toimitamme tammikuussa 2016 webmasterille nettiin nostettaviksi rotujemme terveyskyselyiden sekä luonne- ja käyttäytymiskyselyiden koosteet.
Julkaisemme Pyrripostissa 2016 koosteen virallisista terveystutkimuksista, seurannan jalostussuositusten
täyttyvyydestä, seurannan PEVISA-ohjelmasta sekä mahdollisia muita informatiivisia artikkeleita.
Julkaisemme jalostustoimikunnan terveiset ja mahdollisia jalostukseen liittyviä artikkeleita myös muissa
vuoden 2016 Pyrriposteissa.
Pyrimme järjestämään jalostuksen tavoiteohjelmiin kirjattujen toimintasuunnitelmien mukaisesti sekä jalostustarkastuksen että luonnetestin.
Pyrimme järjestämään myös ajankohtaisen luennon.
Pyrimme aloittamaan rodunomaisten luonnetesti- ja mh-koeprofiilien luomisen roduillemme.
Pohdimme rotujemme jalostussuositusten päivitystarvetta (syyskokous).
Pyrimme osallistumaan Suomen Kennelliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
6.8.2015
Suomen Pyreneläiset ry:n jalostustoimikunta

Esitys syyskokoukselle polvitarkastusten voimassaoloa koskevan jalostussuositusten
kohdan korjaamiseksi
Hallitus hyväksynyt esityksen 10.8.2015
Jalostustoimikunta esittää, että Suomen Pyreneläisten rotujen jalostussuositusten polvitarkastusten voimassaoloa koskeva kohta korjataan noudattamaan Suomen Kennelliiton ohjeistuksen sanamuotoa. Muilta osin
polvia koskevat suositukset esitetään pidettäviksi ennallaan.
Toimikunta esittää, että muutos astuu voimaan takautuvasti jo vuoden 2015 alusta alkaen, koska nykyinen
sanamuoto on jalostussuositusten täyttyvyyden kannalta epäjohdonmukainen.
Nykyisen suosituksen sanamuoto: Jos koira on täyttänyt kolme vuotta ja se on polvitarkastettu alle kolmevuotiaana, se tulee tarkastaa uudelleen, minkä jälkeen tulos on lopullinen.
Ehdotetaan korvattavaksi seuraavasti: Koiralla on oltava astutushetkellä voimassaoleva polvitarkastustulos. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Vuoden paimenVuoden raLLYToko- ja raLLYTokokoira- ja paimen- TuLokaS-kiLpaiLun SäänTöehdoTuS
TuLokaSkiLpaiLun
SäänTöehdoTuS
1. Vuoden paimenkoira kilpailussa on
kaksi sarjaa, Vuoden paimenkoira- ja
Vuoden paimenkoiratulokas.
Suomen pyreneläiset ry:n Vuoden
paimenkoiran arvo myönnetään
korkeimman pistemäärän korkeimmassa kilpailuluokassa Kennelliiton
paimennuskokeet muille roduille
saavuttaneelle koiralle ja Vuoden
paimentulokkaan arvo myönnetään
korkeimman pistemäärän Kennelliiton paimennuskokeet muille roduille
esikokeessa saavuttaneelle koiralle.

Vuoden RallyToko-koira kilpailu
Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten omistamille pyreneitten- ja pyreneittenpaimenkoirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti:
MES

VOI

AVO

ALO

90 - 100

PISTEET
8

80 - 89

90 - 100

6

70 - 79

80 - 89

5

70 - 79

90 - 100

4

80 - 89

90 - 100

3

70 - 79

80 - 89

2

70 - 79

1

2. Vuoden paimenkoira ja paimenkoiratulokas–kilpailuun voivat osallistua
kalenterivuoden aikana paimennuskilpailuihin osallistuneet pyreneittenpaimenkoirat, joiden ohjaaja tai
omistaja on Suomessa asuva Suomen
pyreneläiset ry:n jäsen kilpailuvuonna.

Lisäpisteet: RTK1, RTK2, RTK3, RTK4 2p

3. Jokainen osallistuja katsoo itse tulokset valmiiksi. Tulokset lähetetään
ko. kilpailuvuotta seuraavan vuoden
tammikuun loppuun mennessä jäsenjulkaisussa tai internetissä ilmoitettuun osoitteeseen.
Suomen Pyreneläiset ry:n hallitus voi
päätöksellään pidentää tulosten lähettämisaikaa.

Kilpailussa otetaan huomioon kunkin koiran enintään kolmen (3) parhaan kokeen tulos. Tasapistetilanteessa voittaa se koira, jolla on vähemmän kokeita.
Pisteiden ollessa edelleen tasan, lasketaan kokeissa saadut pisteet yhteen:
korkeammilla pistemäärillä tulokset saavuttanut voittaa.

4. Tulosten oikeellisuus on todistettava kilpailukirjan kopiolla tai esimerkiksi Koiranetin tai vastaavan tuloksista selvästi merkiten.
5. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja ensin
katsomalla muita saman vuoden kilpailujen pistemääriä. Jos pisteet ovat
edelleen tasan, voittaja arvotaan.

Suomenmestaruuskilpailut
SM I 12p
SM II 10 p
SM III 9 p

Vuoden Rally-Toko-tulokas kilpailu
Kilpailu on avoin koirille, jotka ovat kilpailuvuonna osallistuneet ensimmäiseen
alokasluokan kokeeseensa. Kilpailuun lasketaan enintään neljän (4) parhaan
kokeen tulos. Tittelin saa vuodeksi se koirakko, jolla on suurin yhteispistemäärä. Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koirakon osalta, voittaja
on se koirakko, jolla on yksittäisestä kilpailusta suurin pistemäärä. Mikäli vieläkään ei ole tullut piste-eroa, voittaja arvotaan.
Jokainen osallistuja valitsee ja laskee itse tulokset valmiiksi. Tulokset lähetetään ko. kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä jäsenjulkaisussa tai internetissä ilmoitettuun osoitteeseen. Suomen Pyreneläiset ry:n hallitus voi päätöksellään pidentää tulosten lähettämisaikaa
Mikäli lähetät tulokset sähköpostitse, käytä lukukuittausta, yhdistys ei vastaa
internetpalveluntarjoajan toiminnasta.

6. Suomen pyreneläiset ry palkitsee
kummankin sarjan voittajat kunniakirjalla.
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Muutosesitys Vuoden TOKO-koira kilpailun sääntöihin
Säännöissä oleva lause muodossa:
Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyrenelaiset ry:n jäsenten omistamille koirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti.
Esitetään muutettavaksi muotoon:
Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyrenelaiset ry:n jäsenten omistamille pyreneitten- tai pyreneittenpaimenkoirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti.

