
 
Esityslista 

 22.11.2021 

Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n vuosikokous 2021 

Aika:  Sunnuntai 12.12.2021 klo 14:30 

Paikka:  Runo Hotelli, Porvoo ja Zoom (etäosallistuminen) 

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2020 sekä yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva 
tilinpäätökseen perustuva selostus 
 

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2020 sekä toiminnantarkastajan lausunto 
 

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja esitetään vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 

11. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksusta 
 

12. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

13. Hyväksytään jalostuksen tavoiteohjelma ajalle 1.1.2023-31.12.2027 
 

14. Päätetään rhodesiankoirien PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ajalle 1.1.2023-31.12.2027 
 

 
 

 



 
 
A) Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja 

kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin 
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-
lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 
1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ulkomaalaisilta (pysyvästi 
ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. Pentujen vanhemmista 
tulee astutushetkellä olla LTV- ja spondyloosilausunto. LTV-kuvaus voidaan tehdä 
aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. Ulkomaalaisilta (pysyvästi 
ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV- ja spondyloosilausuntoa. 

 
B) Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja 

kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin 
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-
lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 
1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ulkomaalaisilta (pysyvästi 
ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. Pentujen vanhemmista 
tulee astutushetkellä olla LTV-, VA- ja spondyloosilausunto. LTV- ja VA-kuvaus voidaan 
tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. Ulkomaalaisilta 
(pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV-, VA- ja spondyloosilausuntoa. 

 
C) Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja 

kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin 
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-
lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 
1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ulkomaalaisilta (pysyvästi 
ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. Pentujen vanhemmista 
tulee astutushetkellä olla LTV-, VA- ja spondyloosilausunto sekä OC-lausunto. LTV- ja VA-
kuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. 
Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV-, VA- ja 
spondyloosilausuntoa eikä OC-lausuntoa. 

 
15. Jaetaan kiertopalkinnot ja ansiomerkit 

 
16. Muut asiat 

 
17. Kokouksen päättäminen 


