Suomen Terrierijärjestö ry –
Finlands Terrierorganisation rf

1.

Vuosikokous 25.4.2018

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
Kokouksessa esittivät valtakirjansa (LIITE 1) ja äänioikeutensa seuraavat STJ:n rotuyhdistykset (henkilö ja käytettävissä
oleva äänimäärä suluissa)
Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry
(Erik Lindholm, 2 ääntä)
Dandiedinmontinterrierit - DDT ry
(Marja Talvitie, 3 ääntä)
Lakelandinterrierit ry
(Ulla-Maija Stenroos, 3 ääntä)
Silkkiterrierit ry
(ei edustajaa, 2 ääntä)
Suomen Bedlingtonkerho ry
(Maija Hänninen, 2 ääntä)
Suomen Englanninkääpiöterrierit ry
(Eija Jantunen, 3 ääntä)
Suomen Glennit ry
(Susanna Suban, 5 ääntä)
Skyenterrierikerho ry
(Maija Volotinen, 5 ääntä)
Skotlanninterrierikerho ry
(Néa Jäger, 5 ääntä)
Walesinterrierikerho ry
(Katja Kelloniemi, 3 ääntä)
Henkilöjäsenet:
Eeva Laukkanen
1 ääni
Tea Kultti
1 ääni
Kokouksessa olivat läsnä lisäksi STJ:n hallituksen vapaiden listojen edustajat
Anne Eriksson
1 ääni
Matti Luoso
1 ääni
Lea Mäkinen-Pulkkinen
1 ääni
Yhteensä

2.

38 ääntä

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuire Okkola.

3.

Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Eija Jantunen.

4.

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Eriksson ja Matti Luoso.

5.

Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Néa Jäger, Susanna Suban ja Erik Lindholm .

6.

Todetaan kokouksen laillisuus.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille rotujärjestön julkaisun Terrilifen 1/2018 sivuilla ja kerhon kotisivuilla.

7.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Hyväksyttiin kokouksen sääntöjen 13§:n määräämä seuraavalla muutoksella:
Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen STJ:n alaisten eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO)
käsittelyt, vaikka niitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Lisättiin hallituksen kokoukselle esitetyt ehdotukset kohtaan 13:
13.1. Kokouskutsussa mainitsemattomien jalostuksen tavoiteohjelmien käsittely vuosikokouksen yksimielisellä
päätöksellä.

Suomen Terrierijärjestö ry –
Finlands Terrierorganisation rf
8.

Vuosikokous 25.4.2018

Esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2017 (LIITE 2)
Esiteltiin toimintakertomus vuodelta 2017 ja hyväksyttiin seuraavin muutoksin:
Tuomarikoulutukset ja tuomarit täydennetään ja muistamiset Aune Luoso 95 v.

9.

Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
11. Valitaan vaalitoimikunta ja nimetään sen koollekutsuja
Yhdistyksen vuosikokoussääntöjen mukaisesti valitaan vaalitoimikunta ja sen koollekutsuja. Yhdistyksellä ei ole ollut
vaaleja, joten ei valita vaalitoimikuntaa ja koollekutsujaa.
12. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä
Uusia jäsenyhdistyksiä ei ole ehdotettu.
13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Vuosikokous 15.11.2017 hyväksyi amerikankarvatonterrieri, brasilianterrieri, englanninkääpiöterrieri ja bullterrierit
eroteltuina bullterrieri ja kääpiöbullterrieri kahteen rotuun JTO:t vuosiksi 2018-2022. Amerikankarvatonterrieri JTO,
bullterrieri JTO ja kääpiöbullterrieri JTO on toimitettu ko. kokouksen jälkeen Kennelliittoon. Brasilianterrieri JTO ja
englanninkääpiöterrieri JTO oli tehty nk. vanhalle mallirungolle, joten niiden käsittely keskeytyi.
25.4.2018 kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin rotujärjestöjen vuosikokouksissaan hyväksymät seuraavien rotujen
JTO.t: brasilianterrieri, dandiedinmontinterrieri ja manchesterinterrieri. Kaikkien kolmen rodun JTO:t on hyväksyttävä
rotujärjestön vuosikokouksessa ja JTO-ohjeen mukaan ne on mainittava myös kokouskutsussa. Ohjeesta poiketen JTO:t
käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä, mutta yhdistyslain 32 § mukaan päätöstä voidaan
moittia, koska se ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä. Moiteaika on kolme (3) kuukautta. Mikäli
moitteenvaraista päätöstä ei moitita ennen moiteajan päättymistä, pidetään päätöstä tämän jälkeen pätevänä ja
tulostetut jalostuksen tavoiteohjelmat lähetetään Suomen Kennelliittoon.
Englanninkääpiöterrieri-rodun JTO:ta ei voitu hyväksyä, koska se oli edelleen laadittu vanhan mallirungon mukaisesti.
Kokous valtuutti hallituksen muokkaamaan tarvittavat muutokset, jotka eivät olennaisesti vaikuta JTO:n sisältöön.
Lisäksi todettiin, että seuraavien rotujen bedlingtoninterrieri, skyenterrieri ja skotlanninterrieri JTO:n voimassaolo
päättyy 31.12.2018 kuten myös bedlingtoninterrieri-rodun PEVISA-ohjelma.
14. Käsitellään jäsenten kirjallisesti tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
vuosikokousta
Ei ollut käsiteltäviä esityksiä.
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset
Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.
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Helsingissä 29. huhtikuuta 2018

Tuire Okkola

Eija Jantunen
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puheenjohtaja
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sihteeri
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pöytäkirjantarkastaja

Anne Eriksson
pöytäkirjantarkastaja

