Suomen pyreneläiset ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään 30.10.2016 kello 12.00
Racinel Areena, Pitkäsuontie 7, Vantaa
Ajo-ohje ja kartta: http://www.ojanko.fi/ajo-ohje

Syyskokousasiat:
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 Paula Heikkinen, Jenni Hautamäki, Virpi Hirvelä
7. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa Anne Saari
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Vuonna 2016
Tuula Suomalainen ja Kati Jäppinen, varalla Raija Johansson
9. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
10. Vahvistetaan eri jäsenryhmien jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
Vuonna 2016
varsinainen jäsen 30 euroa
perhejäsen 15 euroa
pentuejäsen 15 euroa
11. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöjen kokouksiin
Vuonna 2016
SPKL: Satu Hattunen, Kati Erholtz, Elisa Hurmerinta, Ritva Oljakka, Virpi Hirvelä
SAGI: Kati Erholtz, varalla Penita Pilve
HSKP: Satu Hattunen, varalla Elisa Hurmerinta
SSKY: Satu Hattunen, varalla Elisa Hurmerinta
12. Hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Pyreneittenkoirien PEVISA-ohjelman jatkaminen vuosille 2018 - 2022
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja
kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Ohjelma on
voimassa 1.1.2018 - 31.12.2022
Muutokset ja lisäykset rotujen jalostussuosituksiin:

1. Pyreneittenpaimenkoirien suositus, kohta SILMÄT (muutettava kohta ja muutosesitys
lihavoitu):
Nykyisen suosituksen sanamuoto:
"Jalostukseen käytettävien pyreneittenpaimenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa
olla yhtä vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden merkkejä. 1.1.2012

jälkeen Suomessa syntyneet, jalostukseen käytettävät koirat tulee olla myös pentupeilattu ennen 10 viikon
ikää. Perinnöllisiksi silmäsairauksiksi luokitellaan katarakta milloin se ei ole todistettavasti seurausta
traumasta, PRA, linssiluksaatio, CEA:n coloboma- ja ablaatioasteet, PHTVL/PHPV asteet 3-6 sekä RD:n
asteet 2 ja 3 (GRD ja TRD)."
Esitetään korvattavaksi:
"PHTVL/PHPV asteet 2-6."
Perustelu:
Nykyisen käytännön mukaan sairauden asteet kirjataan Koiranettiin joko:
PHTVL/PHPV aste 1
PHTVL/PHPV asteet 2-6
Asteita ei eritellä, joten selkeintä on, että jalostussuosituksissa hyväksytään lievin aste ja suljetaan pois
vakavammat asteet.

2. Pyreneittenkoirien suositus, kohta SILMÄT (muutettava kohta ja muutosesitys lihavoitu):
Nykyisen suosituksen sanamuoto:
Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja vähintään 18 kk iässä.
Koiria, joilla on lievä silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi (silmäsairauksiksi)
luetaan: PPM, PHTVL/PHPV 1, MRD ja Distichiasis. Käytettäessä jalostukseen koiraa, jolla on lieväksi
määritelty silmäsairaus, tulee toisen osapuolen olla silmiltään täysin terve.

Esitetään korvattavaksi:
"Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien tulee olla virallisesti silmäpeilattuja. Silmäpeilaus ei saa
olla yhtä vuotta vanhempi astutushetkellä eikä sen tule osoittaa perinnöllisen sairauden
merkkejä. Koiria, joilla on lievä silmälöydös, voidaan käyttää jalostukseen. Lieviksi silmälöydöksiksi
(silmäsairauksiksi) luetaan: PPM, PHTVL/PHPV 1, MRD ja Distichiasis. Käytettäessä jalostukseen
koiraa, jolla on lieväksi määritelty silmäsairaus, tulee toisen osapuolen olla silmiltään täysin terve.
Perustelu:
Kertaalleen nuorella iällä tehtävä silmätarkastus ei millään tavoin takaa, että koira on jalostukseen
käytettäessä vapaa perinnöllisistä silmäsairauksista.
3. Pyreneittenpaimenkoirien jalostussuositukset, uusi lisäys:
Selkä: Jalostukseen käytettävät koirat toivotaan selkäkuvattavan ja kuvat lausuttavan virallisesti
Suomen Kennelliitossa. Mikäli selkäkuvauksen tulos on muu kuin LTV0 (normaali), VA0 (normaali),
SP0 (puhdas), tulisi toisen osapuolen olla selästään terveeksi tutkittu. Selkäkuvaukset eivät kuitenkaan
ole suositusten ehtona.¬
Perustelu: Pyreneittenpaimenkoiria on ryhdytty selkäkuvaamaan melko laajalti ja tulosten valossa
erityisesti LTV-muutoksia esiintyy rodussa runsaasti. Koska vian merkitys on vielä asiantuntijatasollakin
epäselvä, kuvaussuositus halutaan mainita kehotuksenomaisena, huomioiden Suomen Kennelliiton
ohje siitä, kuinka vikaan tulisi jalostuksessa suhtautua.

13. Jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15.
elokuuta mennessä

14. Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

