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Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry   

 

Hallituksen kokous 6/2019 

Aika ma 2.11.2019 klo 11:30-12:00 

Paikka Lahden hiihtomuseo 

Läsnä 

 

 

 

 

Poissa 

 

Jaakko Lehessaari 
Pauliina Lantta 
Kati Holm 
Marianne Trogen 
Lotta Allén-Ollas 
Kirsi Anttila 

 
Matti J. Tuomi 
Kirsti Määttänen 
Jonna Laitinen 
Pirjo Lehtonen-Räty 
 
 

 
 

83.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:30 

84.    Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 

85.   Asialistan hyväksyntä  

Asialista hyväksyttiin 

86.   Edellisen kokouksen 5/2019 pöytäkirjan hyväksyntä 

 Hyväksyttiin kokouksen 5/2019 pöytäkirja 

87.  Jäsenasiat 

Ei käsitelty 

88.  Kennelnimianomukset  

 Ei hakemuksia 
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89.  Yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävät 

Keskusteltiin jäsensihteerin tehtävistä hoitamisesta. Pirjo Lehtonen 

on esittänyt toiveensa lopettaa jäsensihteerin tehtävistä. Kirsi 

Anttila ja Mika Rantanen hoitavat nykyään lehtien lähettämistä 

uusille jäsenille. Heille olisi luonnollista hoitaa myös 

jäsensihteeriasiat samalla. Päätettiin että Kirsi Anttila ja Mika 

Rantanen hoitaa jäsensihteerin tehtävät ja saavat teknistä apua 

mikäli on tarve. 

 

90.  Terveystuet vuodelle 2020 

 
Hallitus päätti jatkaa vielä ainakin vuoden 2020 ajan laajennettujen terveystukien maksamista 
jäsenistölleen. Näin laajat ja mittavat terveystuet on pystytty myöntämään jo kolmena vuonna 
peräkkäin cavalierien terveystukitilin ansiosta. Jäsenistö on kerännyt terveystukitilille rahaa 
erilaisten järjestettyjen tempauksien tuottojen ja Puodista tekemiensä ostosten ansiosta. 
Cavalieryhdistys on lisäksi saanut lahjoituksia ja palkintoja toteuttamastaan cavalierien 

terveyden eteen tekemästään työstä. 
 
Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys tukee jäsentensä cavalierien terveystutkimuksia 
vuonna 2020 seuraavasti: 
 
Sydänkuuntelu 
 
Yli 6-vuotiaille cavaliereille maksukuittia vastaan maksetaan enintään 25 euron tuki virallisesta 
sydänkuuntelusta. 
Cavalieryhdistys korvaa kokonaan yli 7-vuotiaille koirille virallisen sydänkuuntelun 
järjestämissään joukkotarkastustilaisuuksissa. 
Sydämen ultraäänitutkimus 
Sydänultrausta tuetaan 60 eurolla yli 1,5-vuotiaille koirille. Tuki suoritetaan maksutositetta ja 
virallista sydäntutkimuslausuntoa vastaan. Jos koira on sydänultrattu aiemmin, pitää myös 
aiempi lausunto toimittaa yhdessä uuden tuloksen kanssa. Tuki on mahdollista saada samasta 
koirasta kerran kuluvan kalenterivuoden aikana. 
 
 
Syringomyelia 
Cavalieryhdistys tukee jäseniensä koirien virallisia magneettikuvauksia rahallisesti riippumatta 
siitä, onko kyse oireettomasta tai oireisesta koirasta. Tuen saa myös koiran uusintakuvauksesta. 
MRI tuki on 60 euroa 

Magneettikuvauksen uusintatutkimuksen tuki on 200 euroa, jos edellisestä virallisesta 
kuvauksesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Tuen hakemiseen tarvitaan kaikki koiraa 
koskevat MRI-kuvauslausunnot ja uusintakuvauksen maksutosite terveys@cavalieryhdistys.com 
sähköpostiosoitteeseen toimitettuna. 
 
Ruumiinavaustuki 
Yhdistys tukee jäsenensä cavalierien kuolinsyyn tutkimuksia maksamalla ruumiinavaamistukea.  
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91.  Muut asiat 

Ei muita asioita 

92.   Seuraavat kokoukset 

 

Sovitaan myöhemmin 

 

93.   Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

  

  

________________________        ________________________   

Jaakko Lehessaari puheenjohtaja        Lotta Allén-Ollas, kokoussihteeri 

 


