
SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Skype

Aika: 2.9.2018 klo 19:07-20:30

Läsnä: Petra Frondelius (puheenjohtaja), Kristiina Nyholm (sihteeri),
Piia Kairenius, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Irma Komulainen

Poissa: Krista Antila

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Petra Frondelius avasi kokouksen kello 19:07.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöt

Petra Frondelius toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kristiina Nyholm sihteerinä.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5§ PEVISA ja JTO

Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan PEVISA-ehdotuksen äänin 4/5:

”PENTUJEN FI- JA ER-REKISTERIIN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET Molemmilta
vanhemmilta vaaditaan lonkka- ja kyynärtulos, jotka koira voi saada aikaisintaan 18-kuisena
lonkkien raja-arvon ollessa C ja kyynärien 1.

MUUT ERITYISEHDOT Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B
saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen
koiran kanssa.

Yhden koiran elinikäinen jälkeläismäärä on 20 pentua/koira.”

Aino Kanervikkoaho-Kataja jätti PEVISA-päätökseen eriävän mielipiteen (liite 1).

Jalostuksen tavoiteohjelman sisältöön hallitus esittää seuraavia muutoksia tai täydennyksiä:

· Jalostussuosituksiin hallitus esittää kirjattavaksi vähintään kaksi näyttelytulosta, jotka ovat
vähintään EH ja ERI, ja joista toinen on saavutettu vähintään 24 kk ikäisenä. Vaihtoehtona
on, että koira on osallistunut jalostustarkastukseen, johon osallistumisen ikärajana on 24
kuukautta.

· Tavoiteohjelmaan lisätään maininta, että jalostuskoirien osalta myös näyttelykäyntien
yhteydessä luonteesta olisi tavoiteltava hyväksyttävää lausuntoa.



· Tavoiteohjelman tekstiin kirjataan toive silmäsairauksien tutkimisen lisäämisestä.

6§ Turvakarri

Päätettiin Turvakarrin aineistojen viimeiseksi jättöpäiväksi 16.11. Päätettiin tarjousten perusteella
painattaa lehti vanhastaan käytössä olleessa paikassa.

7§ Tilit

Suomen Kennelliitto on ilmoittanut maksuun tulevasta toimintamäärärahasta. Petra ja Krista
tarkistavat, että SKL:lla on yhdistyksen oikeat tilitiedot.

8§ Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30.

Petra Frondelius, puheenjohtaja                    Kristiina Nyholm, sihteeri

Piia Kairenius                                              Aino Kanervikkoaho-Kataja

Irma Komulainen



LIITE 1

Suomen Maremmano-abruzzese seura ry  hallituksen kokous 2.9.2018

Eriävä mielipide pykälään 5, koskien PEVISA:n muuttamista.

Esitettiin koiran elinikäiseksi jälkeläismääräksi 20. Maassamme kaivataan kipeästi
uusia verilinjoja jalostukseen. Hyvin monet viimevuosien tuonneista ovat olleet
jollakin lailla saman sukuisia.  Jos nyt löydetään uutta linjaa ulkomailta tai hankitaan
rotuunotettuja koiria Italiasta, on 20 jälkeläismäärä mielestäni liian pieni. Koirat
saavat melko suuria pentueita, usein jopa yli kymmenen kerralla. Jos noin voimakas
rajoitus otettaisiin käyttöön,  saattaisi käydä niin, että koiran pentuemäärä jäisi vain
kahteen. Todennäköisesti kasvattaja /koiran tuoja haluaa käyttää sitä omassa
kasvatustyössään. Näin erilaisten yhdistelmien määrä jää kovin suppeaksi. En näe
tarpeelliseksi rajata pentumäärää näin voimakkaasti.

Aino Kanervikkoaho-Kataja, M-A seuran hallituksen jäsen


