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KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY 
KEVÄTKOKOUS 2019 
 
Aika Lauantai 6.4.2019 klo 15.30  
 
Paikka Scandic Tampere Koskipuisto, Tampere 

Koskikatu 5, Tampere 
 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1 Esitys  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä 
vähintään kaksi ääntenlaskijaa.  

 
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

3.1 Esitys 
Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan: "Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen 
maalis-toukokuussa. Kokouksen ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu 
julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista 
(14) päivää ennen kokousta." Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä 1/2019, 
joka on ilmestynyt viikolla kahdeksan (8), eli sääntöjen määräämällä tavalla.  

 
4. TYÖJÄRJESTYS 

4.1 Esitys 
Kokouksen alussa osallistujille on jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNAN TARKASTUSKERTOMUS   

5.1 Esitys 
Toimintakertomus ja tilinpäätös on jaettu kokouksen alussa osallistujille.  

 
6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

6.1 Esitys 
Esitetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamista. 

 
7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN EDELLISEN VUODEN HALLITUKSELLE JA MUILLE 
VASTUUHENKILÖILLE 

7.1 Esitys 
Esitetään vastuuvapauden myöntämistä edellisen vuoden hallitukselle ja muille 
vastuuhenkilöille. 
 

8. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT 
8.1 Hallitus esittää, että kevätkokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat (kaksi kpl) 
Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 24.11.2019 ja valtuustoon kaudelle 2020-2022.  
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8.3 Hallitus esittää uudeksi PEVISA:ksi 1.1.2020 - 31.12.2024 seuraavaa: 
 
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja 
kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. 

Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. 
Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja 
muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin.  

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää 
vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien 
keskiarvon tulee olla vähintään 101.  

Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää 
vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien 
keskiarvon tulee olla vähintään 101.  

Uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä 
pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 
 

9. JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 
9.1 Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenen Heidi Karveksen esitys  PEVISA:ksi 
1.1.2020-31.12.2024: 
 
Poiketen Golden Ring ry:n hallituksen esityksestä uudeksi PEVISA- ehdotukseksi ehdotan 
tulevalla kevätkokoukselle seuraavaa:  
 
Uroksen totaalijälkeläismäärä on 200 pentua. 

 TAI 

Totaalisen jälkeläismäärän voimaansaattamiseen käytetään pidempää siirtymäaikaa. Uusi 
sääntö astuu voimaan 1.1.2022. 
 
Esitys saapunut 1.1.2019 klo 21.50 

 

9.5 Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenten Kari Kumpulaisen, Tuuli Söderlundin, 
Minna Kulmalan, Leena Valtan ja Veijo Tirkkosen esitys uudeksi PEVISA:ksi 1.1.2020-
31.12.2024: 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja 
kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. 
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24kk vanhempi.  

 
Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu PRA, geograafinen RD tai totaali RD. 
Lisäksi kaikki perinnölliset kaihit lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinjan kataraktaa ja 
muu kaihi -muotoa estävät jälkeläisten rekisteröinnin.  
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Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää 
vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien 
keskiarvon tulee olla vähintään 101.  

 
Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 siten, että astetta 1 saa käyttää 
vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien 
keskiarvon tulee olla vähintään 101. 

 
Uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 150 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä 
pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. 
 
Esitys on saapunut 6.2.2019 klo 21.03. 
Tämän esityksen kohdalla 60 vrk aikaraja ei täyty, hallitus kuitenkin esittää että esitys 
otetaan käsittelyyn.  
 
 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 


