
* TIEDOTE JÄSENISTÖLLE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 1.2.2014 

Hallitus kokoontui lähes täysilukuisena (1 puuttui) Vantaalla. Kokouksen kesto oli  4 tuntia. 

Esityslistalla oli mm. vuosikokousta valmistelevia asioita, kokouksen esityslistan, edellisen kokouksen 

pöytäkirjan, uusien jäsenien, kennelnimien, pistekilpailujen palkintojen,  maksettujen ja uusien laskujen 

hyväksyminen. Päätettiin myös pyytää vepetoimikunnan jäseniltä raporttia kokouksista. 

Päätettiin julkaista tiedote hallituksen kokouksista ja tapahtumakalenteri yhdistyksen internetsivuilla. 

* Yhteenveto hallituksen kokouksesta 2/2014 (19.3.2014 Tampereella) 

Yhdistyksen hallitus oli kokonaisuudessaan paikalla, kokouksen kesto n. 1,5 tuntia. 

Kokouksessaan hallitus käsitteli normaalien kokousasioiden (edellisten pöytäkirjojen hyväksyntä, uudet 

jäsenanomukset, kennelnimipuollot, yhdistyksen rahatilanne, maksetut laskut, uusien laskujen hyväksyminen) 

lisäksi seuraavia asioita: 

Hyväksyttiin alustava jalostustoimikunnan suunnittelema jalostustarkastuskaavake, asiaan palataan vielä 

seuraavassa kokouksessa. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin JTO(muutoksin) ja PEVISA -ehdotukset esitettäväksi jäsenistölle. 

Käsiteltiin toimintasuunnitelma-ehdotusta ja toimintakertomusehdotusta ja hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla 

esitettäväksi jäsenistölle vuosikokouksessa. 

Käsiteltiin tilinpäätöstä ja budjettia ja neuvoteltiin säästökohteista. Hyväksyttiin tilinpäätös ja budjetti 

muutosehdotuksin esitettäväksi jäsenistölle vuosikokouksessa. 

Hallitus päätti vetää pois ehdotuksensa sääntömuutoksesta ja ehdottaa vuosikokoukselle, että hallitus saa 

päättää jäsenmaksukampanjoista ja jäsenmaksusta, kun kasvattaja liittää koko pentueen kerralla jäseniksi. 

 

* Yhteenveto hallituksen kokouksesta 3/2014 ( vuosikokous) 

* Yhteenveto hallituksen kokouksesta 4/2014 (Vantaalla 1.7.2014) 

Yhdistyksen hallitus lähes kokonaisuudessaan paikalla (yksi puuttui), kokouksen kesto n. 2,5 tuntia. 

Kokouksessaan hallitus käsitteli normaalien kokousasioiden (edellisen pöytäkirjan hyväksyntä, uudet 

jäsenanomukset, yhdistyksen rahatilanne, maksetut laskut, uusien laskujen hyväksyminen, toimikunnan 

kokoonpanon muutos) lisäksi seuraavia asioita: 

Vuodelle 2015 julkaistaan nöffikalenteri. Petra-Sofia  Ylisen vetämä työryhmä tekee kalenterin. 

Pohdittiin ohjetta rotukohtaisista liioitelluista piirteistä. 



Käsiteltiin Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä.. Päätettiin, että PEVISA päätös julkaistaan 

kotisivuilla. Julkaistaan NF-uutisissa syventäviä artikkeleita PEVISA-sairauksista. 

Jalostustarkastuskaavake hyväksyttiin käyttöön, tehdään myöhemmin muutoksia mikäli tarpeita ilmenee. 

Keskustelua on herännyt jäsenistön suunnalta liittyen avoimeen terveystietokantaan. NF-uutisissa 3 tai 4 

julkaistaan artikkeli jossa vertaillaan eri rotujen avoimia tietokantoja. 

Keskusteltiin vuoden 2016 erikoisnäyttelyn järjestämisestä. 

MV-näyttelyn rotukoppi on avoinna koko näyttelyn ajan. 

Julkaistaan lehdessä 3/2014 kilpailu uuden logon saamiseksi yhdistykselle. Voittaja valitaan äänestyksellä 

seuraavassa vuosikokouksessa. 

Päätettiin muuttaa kotisivulle pentujen keskihinnaksi 1500€. 

Muissa asioissa käsiteltiin seuraavia: MV-näyttelyn pistekilpailun pisteiden laskeminen( noudatetaan olemassa 

olevaa pisteytystä), todettiin, että Kennelliiton kotisivujen VEPE-osiossa ei ole yhtään newfoundlandinkoiran tai 

landseerin kuvaa, pyritään korjaamaan tilanne. Suunniteltiin alustavasti nöffi-päivää ja sen aihepiiriä. 

 

Sekä: 

Päätettiin ottaa myyntiin Maailmanvoittajanäyttelyyn uusia rotuprofiilituotteita 

Todettiin että tilastonumeroa kokoavat seuraavat henkilöt: Mervi Aalto, Pirjo Aalto, Miia Ajo, Johanna 

Andersson, Daniela Henriksson, Anne Iivonen, Risto Iivonen, Sirpa Palo, Marja Savioja, Nina Simonen ja Petra 

Simonen. Päätettiin että tilastonumeron tekemiseen osallistujat saavat omat kappaleensa korvauksetta. 

Päätettiin pitää pistekilpailun tuloslaskenta ennallaan vuonna 2014. 

Päätettiin lisätä JTO:nkommentointia ja käsittelyä koskeva ohje internetsivuille ennen vuosikokousta. 

Päätettiin päivittää pentuvälitysohjeet jos tarpeen sekä muu ohjeistus. 

Päätettiin pyytää artikkelia MH-kuvauksesta lehteen. Luonnetesti- ja MH-kuvauksen ihanneprofiilin laatimiseen 

palataan myöhemmin. 

13§ AVOIN TERVEYSTIETOKANTA 

Todetaan, että yhdistyksellä on jo avoin terveystietokanta, mihin voi jokainen toimittaa terveystietoja 

koirastaan. 

Päätettiin että 1.2.2014 alkaen terveystuloksien toimittamisessa siirrytään tarkempaan koiran identifiointiin. 

Asiassa on kuultu myösKennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan edustajaa: keskeistä on identifiointi sekä 

sairauden/ oireiden toteaminen eläinlääkärin toimesta. 



Identifioinnin osalta koiran tulee olla yksiselitteisesti yksilöitävissä. Tunnistusmerkinnän pitää olla tarkastettu. 

Lisäksi koirasta olisi hyvä mainita rekisterinumero sekä virallinen nimi. 

Sairauksien ja oireiden osalta kelpaavat samat tiedot kuin vakuutusyhtiöllekin. Tiedoissa tulee lisäksi olla 

hoitaneen eläinlääkärin allekirjoitus. 

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan terveyskyselytoimikuntaan tai lähetä sähköpostia osoitteeseen 

nf.terveystulokset@gmail.com 

Päätettiin tiedustella NF-keskustelupalstalla ja NF-Uutisissa jäsenten halukkuutta kerätä vertailutietoja muiden 

rotujen terveystietokannoista ja niiden kriteereistä. 

Päätettiin rodun ensimmäisen jalostustarkastuksen ajankohdaksi Helsinki 11.5.2014 tarkastuksen tekee Anita 

Al-Bachy, avustajina Marja-Liisa Laakkonen ja Kirsi Kultavuori. Sihteerinä Johanna Eskelinen. 

15§ VESITESTAUS 

Todetaan, että vesitestausaloitetta ei ole hylätty. Hallitus odottaa raporttia yhdestä mallikoetestauksesta. 

Mahdollisia muutosehdotuksia voi esittää kuka tahansa jäsenistöstä yhdistyksen sähköpostiin. 

Täsmennys kohtaan pilottitapahtuman vastaanottajat, hyväksytään SNY-hallituksen hyväksymät edustajat (2-4) 

eli minimissään testin järjestäjien lisäksi 2 ulkopuolista vastaanottajaa. 

 

16§ VESIPELASTUSKOKEIDEN JA –KURSSIEN ILMOITUKSET 

Päätettiin, että SNY:n järjestämien kokeiden ja kurssien ilmoittautumiset pyritään ajoittamaan siten, että 

ilmoitus NF-uutisissa on julkaistu ennen ilmoittautumisajan alkamista. 

 

§19 YHDISTYKSEN TIEDOTUS 

Yhdistyksen tiedotusväylät ovat ensisijaisesti NF-Uutiset ja sen rinnalla yhdistyksen kotisivut, osoitteessa 

www.newfoundland.fi. Kotisivujen tiedottamista tukee yhdistyksen keskustelupalsta. Keskusteltiin tiedottajan 

valinnasta. Hallitus päätti että seurataan uudesta tiedotekäytännöstä saatua palautetta puolen vuoden ajan, 

minkä jälkeen tarvittaessa palataan tiedottaja-asiaan. 

Päätettiin että hallituksen ja toimikuntien jäsenet maksavat normaalisti jäsenmaksun. 

KYSTINURIATESTAUS 

Hallitus päätti kokouksessaan 12.7.2013, että 01.01.2014 alkaen eläinlääkärin (tai muun viralliseen 

tunnistamiseen valtuutetun henkilön) pitää tarkistaa kystinuriatestattavan koiran identiteetti. Lausunnosta 

ja/tai eläinlääkärin lähetteestä on siis käytävä ilmi tatuoinnin tai sirun numero sekä se, että tunniste on 

tarkistettu (NF-uutiset 3/2013 ja 4/2013). 

www.newfoundland.fi

