
 

4.3.2016 Pöytäkirja  

Suomen Ranskanbulldogit ry- Vuosikokous 
Kokouspaikka: Hotelli Lepolampi, Kielo rakennus Sali A  

Kivilammentie 1  

02820 Espoo  

Kokousaika: 15.3.2015 klo 12.00-15.56  

Valtakirjojen tarkastus alkoi klo 11.00 ja päättyi klo 11.45.  

1. 1)  Kokouksen avaus 
Yhdistyksen vuoden 2014 puheenjohtaja Päivi Hakuli avasi kokouksen klo 12.00.  

2. 2)  Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Lehtonen ja sihteeriksi Emilia Lehikoinen. Kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Thomander ja Heta Huhtamäki. Päätettiin, että 
vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänteenlaskijoina. Valinnat tehtiin 
yksimielisesti.  

3. 3)  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 27.2.2015 yhdistyksen internet-sivustolla. Todettiin, että 
kokous on päätösvaltainen ja laillinen.  

4. 4)  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen esityslistan mukaan Hyväksyttiin työjärjestys 
esityslistan mukaiseksi.  

5. 5)  Tilinpäätökseen perustuva selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta (liite 1)  
6. 6)  Yhdistyksen vuoden 2014 rahastonhoitaja Riitta Jotuni esitteli yhdistyksen vuoden 2014 

tilinpäätöksen ja taloudellisen tilanteen. Asiasta keskusteltiin, jonka jälkeen todettiin, että 
tilinpäätökseen liittyviin epäselviin kysymyksiin on saatu vastaukset.Hallituksen laatiman edellisen 
vuoden (2014) toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen (liite2)  

Hyväksyttiin toimintakertomus seuraavin korjauksin:  

o -  kohta 3. Jäsenmäärä ja jäsenmaksun suuruus: Todettiin, että sääntömuutoksen myötä 
nuorisojäsenet ovat vuonna 2014 poistuneet. Sovittiin, että jäsensihteeri on yhteydessä 
nuorisojäseniin mahdollisimman pian.  

o -  kohta 4. Julkaisu- ja tiedotustoiminta: Todettiin, että yhdistys on lähettänyt jäsenistölle 
kaksi jäsenkirjettä.  
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• -  kohta 6. Jalostustoimikunta: Todettiin, että jalostustarkastuksella tarkoitetaan Kennelliiton 
jalostustarkastusta  

• -  kohta 6. Jalostustoimikunta: Todettiin, että osa röntgenkuvauskorvauksista oli haettu jo vuoden 
2014 puolella, mutta maksatusongelmista johtuen osa korvauksista maksettiin vasta vuonna 2015. 
Tästä johtuen röntgenkuvauskorvauksiin käytetyksi rahasummaksi oli merkitty 950 euroa.  

• -  kohta 8. Muu toiminta: Todettiin, että Tampereen seudulla paikallisena yhteyshenkilönä toimi myös 
Reetta Välimäki. Korjataan toisen luonnetestituomarin nimessä ollut kirjoitusvirhe.  

• -  kohta 10.Rekisteröinnit ja valionarvot: Lisätään Suomen muotovalioihin Colonel Hedonist De Royal 
Laszatti ,jonka omistaja on Reni Ahlbom ja poistetaan tuplakirjaus Boogiebulls Amorous Aava.  

• -  kohta 11. terveystulokset: Pyydettiin korjaamaan IDD-lausuntojen diagrammit vuodelta 2013, sillä 
vuonna 2013 ei lausuttu IDD:tä. Todettiin, että vuodelle 2013 kirjatut IDD lausunnot on annettu 
takautuvasti vuoden 2014 puolella.  

Jäsenistö toivoi, että hallitus tiedottaa jäsenistöä paremmin yhdistyksen kotisivujen kautta. Todettiin, 
että Facebook-sivut eivät ole virallinen tiedotuskanava.  

7. 7)  Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä 
vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille  

Susanna Thomander luki toiminnantarkastajien lausunnon. (liite 3)  

Hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelle 2014. 
Yhdistyksen vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2014 hallitukselle.  

8. 8)  Yhdistyksen jäsen- ja kirjaamismaksusta päättäminen (liite 4)  

Vuoden 2014 hallitus esitti, ettei jäsenmaksuja koroteta tai muuteta, vaan ne pidetään entisellään.  

Jäsenistö esitti seuraavia korotuksia jäsenmaksuihin:  

1.Ehdotus – varsinaiset jäsenet 25€, pentue- ja perhejäsenet 12€ 2.Ehdotus – varsinaiset jäsenet 
25€, pentue- ja perhejäsenet 15€.  

Käsiäänestyksen jälkeen todettiin, että ehdotus 2 voitti eli jäsenmaksut vuodelle 2015 ovat:  

• varsinaiset jäsenet, 25€  
• pentuejäsenet, 15€  
• perhejäsenet, 15€  
• kannattajajäsenet, 10€  
• sekä uuden jäsenen kirjaamismaksu 3€  
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Ääntenlaskijoina toimivat Susanna Thomander ja Heta Huhtamäki. 
9) Tulo- ja menoarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite 5)  

Hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin keskustelun jälkeen.  

10)Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite6)  

Hallituksen laatima toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2015 seuraavalla lisäyksellä:  

Kohtaan 1 lisättiin, että sääntömääräisen vuosikokouksen yhteydessä järjestetään kasvattaja- ja 
harrastajapäivät eli kohta on seuraava:  

1. Sääntömääräisen vuosikokouksen järjestäminen, jonka yhteydessä järjestetään kasvattaja - ja 
harrastajapäivät  

11)Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2015 (liite7)  

Hallituksen laatima jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin:  

• -  Poistettiin kohta3. järjestetään ranskanbulldogin terveyteen liittyvä luento . Todettiin, että 
ranskanbulldogin terveyteen liittyvä luento järjestetään terveyspäivien yhteydessä, eikä erillistä 
luentotilaisuutta tarvita.  

• -  muutettiin kohtaa 6 . aloitetaan jalostustarkastukset seuraavasti :  

kohta 5. Aloitetaan Kennelliiton jalostustarkastukset riippuen SKKY:n ja  

Kennelliiton koulutusaikatauluista.  

• -  muutettiin kohta 7. järjestetään DNA –näytteenotto, kohdaksi 6.  
• -  lisättiin kohta 7. valmistellaan uusi JTO vuosille 2017-2021 esitettäväksi  

vuosikokoukselle 2016  

• -  lisättiin kohta 9. vuonna 2015 toteutetun terveyskyselyn analysointi  

TAUKO klo 14.10–14.30  

12)Hallituksen puheenjohtajan valinta kuluvaksi toimikaudeksi Puheenjohtajiksi esitettiin Päivi 
Hakulia ja Toni Sairaa.  

Ennen äänestystä todettiin, että vuosikokouksessa oli 65 jäsentä paikalla ja 111 ääntä oli 
käytettävissä.  

Pidettiin suljettu lippuäänestys, (äänestyslipun väri : vihreä), jonka tulos oli seuraava:  

- - -  



Päivi Hakuli 75 kpl, Toni Saira 17 kpl,  

tyhjiä 14kpl  
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Ääntenlaskijoina toimivat Susanna Thomander ja Heta Huhtamäki.  

Todettiin, että Päivi Hakuli valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2015. 13)Hallituksen varsinaisten jäsenten 
valitseminen erovuoroisten tilalle  

• erovuoroisina Eeva Wallenius, Jukka Metsäranta ja Linda Neemre  

• 2-vuotiskaudelle hallitukseen esitettiin seuraavia henkilöitä: Tea Karppanen, Linda Neemre, Katrin 
Landsberg, Jenni Korpilaakso, Toni Saira, Tanja Leppäniemi, Satu Pellikainen, Monika Forssell, Pia 
Koivukoski ja Tiia Kolehmainen.  

Pidettiin suljettu lippuäänestys, (äänestyslipun väri: vaaleanpunainen), jonka tulos oli seuraava  

• -  Tea Karppanen 34 kpl  
• -  Linda Neemre 33 kpl  
• -  Katrin Landsberg 75 kpl  
• -  Jenni Korpilaakso 17 kpl  
• -  Toni Saira 26 kpl  
• -  Tanja Leppäniemi 49 kpl  
• -  Satu Pellikainen 27 kpl  
• -  Monika Forssell 14 kpl  
• -  Pia Koivukoski 23 kpl  
• -  Tiia Kolehmainen 5 kpl  
• -  tyhjiä 5 kpl  

Ääntenlaskijoina toimivat Susanna Thomander ja Heta Huhtamäki.  

Todettiin, että 2-vuotiskaudelle varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Katrin Landberg, Tanja 
Leppäniemi ja Tea Karppanen.  

14)Hallituksen varsinaisten jäsenten ero hallituksesta vuosikokoukselle vahvistettavaksi ja uusien 
hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle  

• esitetään vuosikokoukselle vahvistettavaksi Jenni Korpilaakson (12.8.2014) ja Riitta Jotunin ero 
hallituksesta 15.3.2015 
Vuosikokous vahvisti eroanomukset.  

Vuosikokouksen puheenjohtajan esityksestä vuosikokous hyväksyi, että 1- vuotiskaudelle 
hallitukseen valitaan kohdan 13 äänestyksen neljänneksi ja viidenneksi tulleet.  

Todettiin, että 1-vuotiskaudelle varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Linda Neemre ja Satu 
Pellikainen.  



15)Hallituksen varajäsenten valitseminen (2 kpl)  
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Vuosikokouksen puheenjohtajan esityksestä vuosikokous hyväksyi, että hallituksen varajäseniksi kahdelle 
vuodelle valitaan kohdassa 13 äänestyksen kuudenneksi ja seitsemänneksi tulleet.  

Todettiin, että Toni Saira valittiin 1.varajäseneksi ja Pia Koivukoski 2.varajäseneksi.  

16)Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen Toiminnantarkastajiksi 
esitettiin seuraavia henkilöitä: Susanna Thomander, Heta Huhtamäki, Katja Raussi, Mira Välimäki, Maarit 
Lehtonen ja Linda Åkerblom.  

Pidettiin käsiäänestys, jonka tulos oli seuraava  

• -  Susanna Thomander 37kpl  
• -  Heta Huhtamäki 38kpl  
• -  Katja Raussi 53kpl  
• -  Mira Välimäki 48kpl  
• -  Maarit Lehtonen 69kpl  
• -  Linda Åkerblom 65kpl  

Ääntenlaskijoina toimivat Anniina Koivumäki ja Tiia Kolehmainen. , sillä Susanna Thomander ja Heta 
Huhtamäki olivat estyneitä ollessaan ehdolla toiminnan tarkastajiksi.  

Todettiin, että varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Lehtonen ja Linda Åkerblom ja 
heidän varalleen Katja Raussi ja Mira Välimäki.  

17)Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen 
(liite 8.)  

Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista 
ja palkkioista siten, että hallituksen esityksestä muoto 0,25 senttiä/km korjataan muotoon 0,25 euroa 
/ km.  

18)Hallituksen ja yhdistyksen jäsenten yleiskokoukselle esittämien asioiden käsitteleminen • 
hallituksenPEVISA-esitys(liite9) 
• Susanna Thomanderin, Nina Holmströmin, Hanna Grankvistin ja Heini Marmelan  

PEVISA-esitys 2015 (liite 10)  

Pidettiin suljettu lippuäänestys, (äänestyslipun väri : sininen), jonka tulos oli seuraava:  

o -  Hallituksen esitys ääniä 69kpl  
o -  Vastaehdotus ääniä 39kpl.  

Ääntenlaskijoina toimivat Anniina Koivumäki ja Heta Huhtamäki, sillä Susanna Thomander 
oli estynyt tuodessaan PEVISA-esityksen 2015 vuosikokoukseen.  
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Todettiin, että hallituksen esitys voitti eli PEVISA:an ei mennä vuonna 2015. PEVISA:an menon sijaan 
vuoden 2015 hallitus jatkaa PEVISA-esityksen valmistelua yhteistyössä jalostustoimikunnan ja 
kasvattajakollegion kanssa siten, että ensimmäisenä uudistetaan rodun Jalostuksen tavoiteohjelma, jonka 
voimassa olo päättyy vuonna 2016.  

19)Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain jos kokous on yksimielinen  

• -  terveyskysely 
Hanna Grankvist kysyi, että onko vanha kysely tulossa nykyisen rinnalle, jossa seurataan myös 
sukulinjojen ja yksilöiden terveystilannetta ja millä voisi myös päivittää jalostustoimikunnan tietoon 
yksilön terveydentilassa tapahtuneet muutokset?  

Päivi Hakuli kertoi, että kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun yleistä terveystilannetta.  

Hallitukselle jätettiin ponsi, että hallitus ottaa pohdittavakseen, että voidaan ilmoittaa koiran tiedot 
myös paperisella versiolla, jossa on koiran viralliset tiedot.  

• -  röntgenkulukuvaukset  

Kysyttiin saako röngenkulukorvauksen vielä alkuvuonna kuvatuista koirista? Asiasta käytiin 
keskustelua ja hallitukselle jätettiin ponsi asian päättämisestä.  

• -  jäsenasiat 
Esitettiin, että jäseneksi hyväksymiseen kiinnitetään huomiota ja asiaa nopeutetaan.  

• -  jalostuksen tavoiteohjelma  

Esitettiin kysymys JTO:n päivittämisestä. Todettiin, että JTO:n päivitys toteutetaan 
toimintasuunnitelman mukaisesti.  
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20)Kokouksen päättäminen 
Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.  

Pöytäkirjan vakuudeksi :  

__________________ Vesa Lehtonen Puheenjohtaja  

Pöytäkirjan tarkastajat:  

____________________ Susanna Thomander  

________________ Emilia Lehikoinen Sihteeri  

_________________ Heta Huhtamäki  

 


