
VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 
koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi

ETÄKOKOUKSENA keskiviikkona 27.04.2022 klo 18:00
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla ennakkoon 
20.04.2022 mennessä: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat noin kolmea päivää ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä 
varten sähköpostitse. Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun 
sähköpostiin noin kolmea päivää ennen kokousta.

Jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat on toimitettava STJ:n sihteerille 20.04.2022 kello 16.00 mennessä 
sähköpostilla: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi. Jäsenyhdistysten kokoukseen valtuutettujen edustajien sähköpostit on 
ilmoitettava etukäteen. Mikäli yhdistys on valtuuttanut useampia edustajia, on jokaisen edustajan sähköpostiosoite 
ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautumisen jälkeen kukin edustaja saa n. kolmea päivää ennen lisäohjeet 
kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina.

Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin kolmea 
päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi 
vuodeksi (vuosille 2022–2023) ja erovuoroisten (Eeva Laukkanen, Anne Eriksson, Tiina Assinen, Katja Kelloniemi, 
Saija Suhonen, Erik Lindholm, Nunnu Salonen) tilalle enintään 12 (kaksitoista) varsinaista jäsentä kahden vuoden 
toimikaudeksi niin, että hallituksessa on enintään 20 (kaksikymmentä) jäsentä.

Hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään niiden rotujen jalostuksentavoiteohjelmat (JTO), jotka on toimitettu 
hallitukselle ennen vuosikokousta.

Hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään skyenterrieri-rodun *PEVISA -ohjelmaesitys: Pentujen vanhemmista 
tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimus lausunto ja kyynärnivelen inkongruenssilausunto.

Muut jäsenten 28.02.2022** mennessä hallitukselle esittämät asiat.

Esitykset on toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi.

TERVETULOA  KAIKKI  MUKAAN!

* PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.

** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, 
ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä 
kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Valtakirjat vuosikokouksessa
Yhdistyksen sääntöjen mukaan (10 §) puhe- ja äänioikeutettuja ovat järjestön kokouksessa 15 vuotta täyttäneet, 
jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset henkilö- ja ainaisjäsenet sekä jäsenmaksunsa maksaneet jäsenyhdistykset.
Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat. Jäsenyhdistyksellä on 
yksi ääni kutakin alkavaa 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä. Laskennan perusteena on 
jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.). Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi 
tai useampi edustaja.


