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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
1. Yleistä
Vuosi 2013 oli yhdistyksen kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Yhdistyksen edeltäjänä toimi kymmenen
vuoden ajan Suomen Rotukissayhdistys ry:n alaisuudessa Pyhä Birman jaosto. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä pyhä birma -rotua tunnetuksi, jakaa yleistä kissatietoutta ja säilyttää rotu mahdollisimman
korkeatasoisena ja rodunmukaisena. Tähän tarkoitukseen pyrittiin lehden, kotisivujen, rotupöydän,
pentuvälityksen, jäsentapahtumien sekä esittelynäyttelyn avulla sekä yhdistyksen hallituksen ja
toimihenkilöiden aktiivisella toiminnalla. Tietoa rodun terveydestä kerättiin, kasvatustyötä tuettiin ja
terveystietoa jaettiin korvaamalla kissojen terveystutkimuksia, järjestämällä terveyspäivä ja jakamalla tietoa
lehdessä ja kotisivuilla.

2. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 506, kun se vuoden 2012 lopussa oli 586. Jäsenistä 434
oli varsinaisia jäseniä, 35 perhejäseniä ja 32 ainaisjäseniä. Kunniajäseniä yhdistyksellä on 5: Christina
Feodoroff, Irmeli Julin, Sirpa Rintanen ja Esko ja Paula Sahamies.
Kasvattajamaksun maksaneita kasvattajia ja siitosuroksen omistajia oli 104.

3. Hallitus, muut toimihenkilöt ja toimikunnat
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jarkko Luokkakallio ja hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi
kahdeksan varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana
kahdeksan kertaa.
Hallitus:
Varsinaiset jäsenet:
Jarkko Luokkakallio
Kirsi Kovanen
Marika Landen
Pirjo Kankainen
Mika Viitanen
Anneli Teikari
Sinikka Luoma
Paula Sahamies
Irmeli Julin

läsnä

estynyt

puheenjohtaja
varapuheenjotaja
sihteeri
talousvastaava
tiedotus, facebook, kotisivut
rotuneuvoja, pokaalit
pokaalit
birmapuoti
Pyhä Birma-lehden taitto, kotisivut

6
7
3
8
7
7
8
8
7

2
1
5
0
1
1
0
0
1

vt. toimitussihteeri, veriryhmäkanta
pokaalit

2
7

6
1

Varajäsenet
Sirpa Rintanen
Tuija Jäykkä

Toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta:
Alice Heinävehmas
Marjut Salin

toiminnantarkastaja
Pawpeds-tietokanta
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Terttu Meriläinen
Marianne Uusaho
Helena Takari
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rotuneuvoja, varatoiminnantarkastaja
rotuneuvoja
jäsenrekisteri

Toimikunnat:
Hallitus asetti vuonna 2013 kaksi toimikuntaa, terveystyöryhmän ja lehtitoimikunnan.
Terveystyöryhmä:
Jenni Koskinen, Anneli Teikari, Mika Viitanen, Kirsi Kovanen, Sirpa Rintanen ja Tuija Jäykkä
Lehtitoimikunta:
Sirpa Rintanen, Vt. toimitussihteeri
Irmeli Julin, taittaja
Paula Sahamies, jäsen

4. Yhdistyksen kokoukset ja jäsentapahtumat
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.3.2013 Suomen lasimuseossa Riihimäellä. Kevätkokouksen päätyttyä
päivä jatkui jäsentapahtumalla, jossa yhdistys palkitsi vuoden 2012 parhaat birmat sekä parhaan
kasvattajan. Maittavan lounaan jälkeen tutustuttiin oppaan johdolla lasimuseoon ja lasin mielenkiintoiseen
historiaan.
Syyskokous pidettiin 17.11.2013 Gardenian tiloissa Helsingissä. Kaksi toimikautta hallitusta luotsannut
puheenjohtaja Jarkko Luokkakallio ilmoitti siirtyvänsä uusiin haasteisiin ja yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Eeva-Riitta Puomio. Syyskokoukseen osallistuvilla oli myös
mahdollisuus tutustua maksutta Gardenian puutarhatiloihin.
Esittelynäyttely ”Mustan Kissan Tango” pidettiin Seinäjoella 13.7.2013 yhteistyössä Pohjanmaan
kissayhdistys ry:n kanssa. Tapahtumaan osallistui 51 kissaa, 16 eri rotua. Birmoja oli paikalla 13.
Kansainvälinen kissatuomari Kristina Rautio esitteli kissat runsaalle kuulijakunnalle kiinnostavasti ja
hauskasti. Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistys ry oli myös paikalla vastaten kahvion pidosta.
Kaikille avoin kissojen terveyspäivä järjestettiin 28.9.2013 Sääksmäen Pappilanniemen kurssikeskuksessa
Valkeakoskella. Mielenkiintoisen ja asiapitoisen päivän luennoitsijoina toimivat professori Hannes Lohi,
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, ELL Seppo Lamberg sekä eläinten käyttäytymiseen erikoistunut
biologi, tiedetoimittaja Helena Telkänranta.

5. Terveysasiat
Birmojen terveystilanteen kartoittamiseksi yhdistys tuki birmojen ruumiinavauksia korvaamalla omistajalle
avauksesta syntyneet kulut kaikille yli kahden (2) kuukauden ikäisille birmoille omistajan yhdistyksen
jäsenyydestä riippumatta. Yhdistys tuki verinäytteenottoa Hannes Lohen geenitutkimukseen korvaamalla
lähetetystä näytteestä omistajalle 10€/birma ja kannusti jäseniään osallistumaan kissojen terveyskyselyyn
osoitteessa www.kissangeenit.fi.
Yhdistyksen jäsenten birmojen sydänultrauksia tuettiin 45€/ultraustulos. Yhdistys korvasi kuittia vastaan
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takautuvasti (1.1.2013 alkaen) myös munuaisultrauksia yhdistyksen jäsenten birmoille 15€/ultraustulos.
Yllämainittujen korvausten saaminen edellytti, että omistaja luovutti tutkimustulokset yhdistyksen käyttöön.
Vuoden 2013 aikana yhdistys tuki kahtatoista (12) avaustulosta, kuuttatoista (16) sydänultrausta, kolmea (3)
munuaisultrausta ja yhtä (1) verinäytettä.
Terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa kasvokkain sekä työskenteli sähköpostilistan
välityksellä. Vuoden aikana terveystyöryhmä muistutteli jäsenistöä mm. veriryhmien tärkeidestä ja
kasvattajille suunnatusta pentulomakkeesta. Terveystyöryhmä päivitti kasvatuksen tavoiteohjelmaa (KTO)
vuosittaisilla päivityksillä ja esitteli ne syyskokoukselle. Terveystyöryhmä esitti syyskokoukselle myös
yhdistyksen kasvattajille ja siitosurosten omistajille kohdennettua kasvattajasitoumusta. Sitoumus ei saanut
kannatusta ja sen käyttöönotto päätettiin hylätä. Syyskokouksessa 2013 päätettiin ottaa käyttöön
terveystyöryhmän ylläpitämä terveysrekisteri, joka tullaan julkaisemaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Syksyllä yhdistys järjesti terveyspäivän, jonka aiheina olivat mm. kissojen sydän- ja munuaissairaudet,
geenitutkimus ja kissan käyttäytyminen. Paikalle oli kutsuttu Suomen johtavia alan asiantuntijoita
esitelmöimään aiheista.

5. Muu toiminta
Palkinnot
Yhdistys huomioi näyttelyissä valmistuneita ja menestyneitä yhdistyksen jäsenten birmoja pokaalein.
Pokaaleita jaettiin 73 kpl. Penturuusukkeita jaettiin entiseen tapaan näyttelyihin ensimmäistä kertaa
osallistuville birmapennuille omistajan jäsenyydestä riippumatta.
Kevätkokouksen yhteydessä palkittiin vuonna 2012 parhaiten menestyneet birmat pokaalein tai Royal
Caninin sposoroimin lahjakortein. Parhaiten menestyneet birmat valittiin CatShow-portaalin 14.1.2014 otetun
rankinglistan perusteella. Vuoden 2013 parhaat kissat palkitaan keväällä 2014:
Aikuinen uros: SC FI*Canth's ToyBoy, SBI b 21, 551.98, om. Anne Palin
Aikuinen naaras: IC FR*Guéwenn du Solstice d'eté, SBI b 21, 582.59, om. Marjukka ja Peppi Lautala
Nuori: FI*Saca's Äxl Cloud, SBI c, 370.69, om. Kirsi Rintapää ja Mika Viitanen
Kastraattiuros: SP FI*Zhamanen MT Bobby Orr, DSM, SBI a, 651.75, om. Maaret Hämäläinen
Kastraattinaaras: SP,SC FI*Tamus Vectra Pipro, DVM, DSM, SBI a, 651.56, om. Marika Landen ja Olli Lehtonen
Veteraani: IP,GIC FI*Tamus Jetta Jubilee, SBI g, 75.18, om. Tanja Luoma
Siitosuros: GIC S*Kultberget's Bojan, SBI b, 276.58, om. Kirsti Vainionpää
Siitosnaaras: FI*Tamus Belvedere for A-K, SBI d, 283.34, om. Anni-Kaisa ja Eira Parkkali
Kasvattaja: FI*TAMUS, 316.84, Tanja Luoma

Jäsenlehti
Pyhä Birma -lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden 2013 aikana perinteisen ilmestymisaikataulunsa mukaisesti.
Lehteen pyrittiin valitsemaan mm. mahdollisimman laajaa lukijakuntaa kiinnostavia uusia teemoja, kuten
esim. jäsenistön kissatarhat ja suomalaiset World Winner-birmat. Runsaammista värisivuista huolimatta
lehtikustannukset pysyivät edellisten vuosien tasolla. Lehden painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa.

Sponsorit
Yhdistyksen tapahtumia sponsoroi Royal Canin Oy, Eläinkauppa Megaeläin ja Lemmikkieläinkeskus Zoo
Jatar. Royal Canin Oy lahjoitti kissojen terveystapahtuman osallistujille tuotekassit sekä ruokalahjakortteja
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palkinnoiksi vuoden parhaille birmoille ja kasvattajalle. Royal Canin Oy ja Eläinkauppa Megaeläin lahjoittivat
myös ”Mustan Kissan Tango”- esittelynäyttelyn palkinnot. Lemmikkieläinkeskus Zoo Jatar lahjoitti kissojen
terveyspäivän yleisöarvontaan isot laadukkaat ruokakassit.

Kotisivut
Yhdistyksen kotisivuja päivitettiin osoitteessa www.birma.fi. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin
Facebook-sivuilla. Facebook - tykkäämisiä oli 592 peukkua. Keskustelufoorumina toimi kasvattajien
sähköpostilista.
Birmapuoti ja –pöytä
Jäsenistö on käyttänyt aktiivisesti birmapuodin palveluja. Puhelintilausten lisäksi internetin kautta toimiva
sähköinen tilaus- ja kyselylomake on koettu hyväksi. Tilausten lukumäärä on noussut aina Pyhä Birma lehden ilmestymisen jälkeen. Birmapuodin väri-ilmoitus jäsenlehdessä on toiminut hyvänä muistutuksena
puodin olemassaolosta ja myös ainoana tietolähteenä niille jäsenille, joilla ei ole tietokonetta. Birmapöytä oli
paikalla näyttelyissä ja eri tapahtumissa 10 kertaa.
Rotuesittelyt
Yhdistyksen jäsenet olivat esittelemässä rotua useissa lemmikkieläinliikkeissä. Yhdistys toimitti rotuesitteitä
jaettavaksi esittelyihin. Lisäksi birmat olivat esillä PetExpossa Helsingin Messukeskuksessa.

6. Talous
Yhdistyksen jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Varsinainen jäsen 16 €, perhejäsen 6 €, kasvattajan maksama
uusi jäsen 8 €, ainaisjäsen 160 €, kasvattajamaksu 10 €.
Yhdistyksen kirjanpidon teki Jyväskylän Tilitoimisto Oy.
Talousasiat selviävät erillisestä tilinpäätöksestä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

