
BULLMASTIFFIT JA MASTIFFIT ry 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Aika: 4.3.2023 klo 13.00 (valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30) 

Paikka: Lohjan ABC-aseman kokoustila, Hossanmäentie 1, Lohja  

1. Äänioikeuden ja valtakirjojen tarkastus 

2. Kokouksen avaus 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat ja äänioikeus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Hyväksytään 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

vastuuvelvollisille 2022 

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden mahdollisista palkkioista 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä 

10. Erikoisnäyttelyt 2023 ja 2024 

11. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet ottaen huomioon 

yhdistyslain 24§ määräykset 

12. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset 

1) Sanna Vakkilaisen aloite: 

Äänestetään ja päätetään bullmastiffien PEVISA-ohjelman tiukentamisesta kesken voimassa 

olevaa kautta.  

Perustelut: PEVISA:n hyväksymisen jälkeen on tullut tietoon, että bullmastiffeilla esiintyy 

kahta perinnöllistä sairautta, joihin on kehitetty geenitesti. Kyseisiä sairauksia, CMR1 ja MFE, 

on tavattu myös Suomessa ja molempiin sairauksiin löytyy jo tehtyjen geenitestien 

perusteella kannastamme myös kantajia ja sairaita. Kantajia ja sairaita on myös ulkomailla. 

CMR1 on silmäsairaus, joka pahimmillaan voi jopa sokeuttaa koiran. Tämä on harvinaista, 

mutta mahdollista. MFE on kuolemaan johtava aivojen rappeumasairaus. Suomen 

Kennelliiton kasvattajasitoumuksen kohdan 4 mukaan kasvattajan tavoitteena on kasvattaa 

käyttötarkoitukseensa sopivia rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka ovat terveitä, 

pitkäikäisiä ja yhteiskuntakelpoisia. Kohdassa 5 kasvattaja sitoutuu käyttämään jalostukseen 



koiria, jotka ovat terveitä, hyväkuntoisia sekä käyttäytymiseltään rodunomaisia. Jotta tämä 

on myös CMR1 ja MFE sairauksien osalta mahdollista, esitän bullmastiffien PEVISA-ohjelmaan 

lisäystä, joka tulee voimaan välittömästi Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n jäsenistön ja SKL:n 

hyväksynnän jälkeen.    

Jalostukseen käytettävät koirat on tutkittava geenitestillä ennen astutusta CMR1 ja MFE 

sairauksien suhteen Kennelliiton hyväksymällä tavalla, jossa näytteen saa ottaa eläinlääkäri, 

DNA-näytteenottoon pätevöidyt kennelneuvojat ja aluekouluttajat ja Kennelliiton 

hyväksymien DNA-laboratorioiden edustajat. Tämä koskee myös ulkomaalaisia koiria ja 

jalostuslainoja sillä kyseisten sairauksien geenitestit ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti. 

Geenitestin tulos on oltava voimassa ennen astutusta. Jalostukseen saa käyttää tuloksen 

puhdas ja kantaja saaneita koiria siten, että puhtaita saa astuttaa keskenään ja kantajan saa 

astuttaa puhtaalla. Ennen PEVISA:n voimaantuloa pakastettujen urosten pakastespermaa saa 

käyttää vain testituloksen puhdas saaneelle nartulle. Sairaiden koirein jalostuskäyttö on 

kielletty.   

2) Siiri Touronen-Peltomaan ja Terhi Lehtosen aloite: 

Äänestetään ja päätetään seuraavasta lisäyksestä cane corsojen PEVISA-ohjelmaan kesken 

voimassaolokauden; Cane corso-rodulla DSRA geenitestitulos oltava vähintään toisella 

vanhemmista. DSRA geenitesti on hyväksytty lisättäväksi jalostusnettiin 19.12.2022 alkaen. 

3) Bullmastiffien jalostustoimikunta esittää jäsenkokouksen päätettäväksi sille tuodun 

ehdotuksen, että CMR1 ja MFE geenitestattujen ja puhtaaksi todettujen vanhempien 

jälkeläiset kirjattaisiin vanhempien geenitestituloksiin pohjautuen puhtaiksi omalle listalleen 

rotujärjestön nettisivuilla.  

4) Mabel Olssonin aloite: Olssonin epäluottamus hallitukseen 

5) Marinka Ashworthin aloite liitetiedostona. 

13. Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, mutta ei päätetä 

14. Kokouksen päättäminen 

VALTAKIRJA 
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Minä (Nimi ja kotipaikka) 
 
_____________________________________ 
Valtuutan (Nimi ja kotipaikka) 
 
Edustamaan itseäni Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n vuosikokouksessa 4.3.2023 
 



 


