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Päivä & Aika:
Paikka:

Keskiviikko 27.04.2022 klo:18:00
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
TEAMS kokous

Läsnä:

Etäyhteydellä: Virve Sipola, Taina Nygård, Jatta Pailinna-Rosenlöf, Maija
Hänninen, Sari Laitinen, Ulla-Maija Stenroos, Sari Kanerva, Matti Luoso, Marita
Utter, Katja Kelloniemi, Kirsi Sainio (puheoikeus), Tiina Assinen (puheoikeus)
Kokouspaikalla: Tuire Okkola, Eeva Laukkanen, Anne Eriksson, Néa Jäger,
Janette Hiekkamies, Annika Wallden, Kristina Heinonen, Pekka Keränen, Carina
Kitti, Saija Suhonen, Erik Lindholm

Poissa:

Marina Kärkkäinen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kokouksen avaus
STJ ry hallituksen puheenjohtaja Tuire Okkola avasi kokouksen kello: 18:03 ja toivotti kaikki tervetulleeksi
kokoukseen.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Terrilife 01/2022 lehdessä sekä yhdistyksen internetsivuilla. Todettiin kokouksen
olevan päätösvaltainen.
3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Valtakirjat ja äänivaltaisuus on tarkistettu.
Liite 1: osallistujalista ja valtakirjat
Ääniä yhteensä 51 (yhdistysääniä 49 ja jäsenääniä 2)
4. Kokouksen järjestäytyminen: a) puheenjohtajan vaali b) sihteerin vaali c) pöytäkirjantarkastajien vaali d)
ääntenlaskijoiden vaali
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuire Okkola
Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva Laukkanen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erik Lindholm ja Néa Jäger
Äänestyksessä käytetään äänestyskoppi.fi sovellusta, joka antaa äänestystuloksen automaattisesti.
Pöytäkirjantarkistajat toimivat ääntenlaskijoina

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
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6. Esitetään toimintakauden 2021 toimintakertomus
Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin seuraavin
muutoksin: muutetaan Vuoden Terrieri ja vuoden voitokkain Veteraani kohdat. Vuoden Terrieri 2021:
Vuoden voitokkain terrieri on: skotlanninterrierinarttu Quaint Sherry Perry kasv. ja omistaja Reijo Portala ja
Vuoden 2021 Veteriaani on: sileäkarvainen kettuterrieriuros Shoutinghill Little Punk kasv. Satu MulariKarvonen, omistaja kasvattaja ja Sinna Mulari-Koivusilta. Top 10 listat on julkaistu Terrilife 1/2022
lehdessä.
7. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä, sekä
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Tuire Okkola esitti yhdistyksen tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Vuosikokous
valtuutti kokouksen puheenjohtajan, Tuire Okkolan, toimimaan tämän pykälän aikana puheenjohtajana.
Päätettiin hyväksyä tilit ja puoltaa vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. Hyväksytään kuluvan vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin
muutoksitta.
9. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Päätettiin, että vuoden 2022 jäsenmaksu pysyy ennallaan: henkilöjäsen 30 € ja yhdistysjäsen 5 €/jäsen
10. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
Tuire Okkola esitteli vuoden 2022 tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta.
11. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (2022–2023). Järjestön puheenjohtajalta
ei vaadita jäsenyyttä.
Puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023 valittiin yksimielisesti Tuire Okkola.
12. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 11 §:n mukaisesti erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset ja heidän vastuualueensa STJ hallituksessa V2021
Anne Eriksson, varapuheenjohtaja
Eeva Laukkanen, sihteeri
Nunnu Ista, rahastonhoitaja
Katja Kelloniemi, hallituksen jäsen
Saija Suhonen, hallituksen jäsen
Erik Lindholm, hallituksen jäsen
Tiina Assinen, hallituksen jäsen
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Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kaksivuotiskaudelle (2022-2023):
Sari Laitinen
Anne Eriksson:
Eeva Laukkanen
Nunnu Ista
Katja Kelloniemi
Saija Suhonen
Erik Lindholm
Tiina Assinen
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkistamaan kuluvan
vuoden toiminta- ja tilikauden tilejä ja hallintoa
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin nykyiset toiminnantarkastajat Timo Haavisto ja Viivi AlaLuusua ja heidän varahenkilöikseen Hilkka Haavisto ja Matti Luoso.
14. Päätetään matkustussäännöstä
Kilometrikorvauksen suuruudeksi päätettiin 0,30 €/km. Korvausta maksetaan näyttelytoimikunnan jäsenille.
Hallituksen jäsenille korvaus maksetaan yksittäistapauksissa 50 km ylittävältä osalta esim. kokous- ja
koulutusmatkoista.
15. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat
Päätös: hallitus valtuutettiin päättämään toimikuntien vetäjät ja toimikuntien kokoonpanot
16. Hyväksytään uudet jäsenyhdistykset tai yhdistyksien eroaminen
Ei uusia.
17. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:
17.1. Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään seuraavan rodun
jalostuksentavoiteohjelmat (JTO):
17.1.1. Amerikankarvatonterrieri-rotu

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

Kirsi Sainio esittely skyenterrieri-rodun PEVISA-ohjelmaesityksen.
Hyväksyttiin skyenterrieri-rodun PEVISA-ohjelmaesitys yksimielisesti.
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18. Käsitellään jäsenen tai jäsenyhdistyksen esitykset, jotka on toimitettu hallitukselle 28.2.2022 mennessä.
Esityksiä ei ole tullut määräpäivään mennessä.
19. Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden
sääntöjen 17 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Kokouksessa tuotiin esille, että STJ ry:n edustajan valinta SKL yleiskokoukseen puuttui vuosikokouksen
esityslistalta. Puheenjohtaja Tuire Okkola totesi, että STJ hallitus on aiemmin valinnut edustajansa SKL:n
vuosikokoukseen.
Vuosikokous valtuutti STJ ry hallituksen valitsemaan yleiskokousedustajansa. Todettiin, että tähän
päätökseen pätee yhdistyslain pykälä 32: Päätöksen moitteenvaraisuus. Yhdistyslaki 503/1989 Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®
STJ ry:n puheenjohtaja ja sihteeri tarkistivat kokouksen jälkeen sekä SKL:n että STJ:n säännöt ko.
asiasta:
SKL ry:n säännöissä yhdistysten edustajien valinnasta on mainittu seuraavasti
(https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-saannot-2020):
Yleiskokoukseen valtuutetut edustajat ja valtuustoehdokkaat Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava
kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle kohdassa ”Äänioikeus yleiskokouksessa” äänioikeuksien
laskemista varten edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärä ja yleiskokoukseen
valtuuttamansa edustaja. Ilmoituksen on oltava perillä Kennelliiton toimistossa
kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen yleiskokousta kello 15 mennessä. Yleiskokouksessa
käytettävät valtakirjat on toimitettava perille Kennelliiton toimistoon kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää
ennen yleiskokousta kello 15 mennessä. Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuustoehdokkaiden
sekä heidän varajäsentensä nimet on esitettävä kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle. Ilmoituksen on oltava
perillä 8(15) Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.6.2019 (7/19) Kennelliiton toimistossa 28 päivää
ennen Kennelliiton yleiskokousta klo 15 mennessä.
STJ ry:n säännöt: Saannot-24.9.2020.pdf (terrierijarjesto.fi)
13 § Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, järjestön kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita
noudattaen:
11. Valita valtuustoedustaja ja henkilökohtainen varajäsen Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry:n valtuustoon ja edustaja ja varahenkilö SKL-FKK:n yleiskokoukseen (joka 3. vuosi).
20. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello: 18:52.
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Vakuudeksi,
Paikka ja aika

Paikka ja aika

Espoo 9.5.2022
________________________________

Espoo 9.5.2022
_________________________________

Tuire Okkola
kokouksen puheenjohtaja

Eeva Laukkanen
kokouksen sihteeri

___________________________________

_________________________________

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi.
Paikka ja aika

Paikka ja aika

________________________________

_________________________________

Néa Jäger
pöytäkirjan tarkastaja

Erik Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja

___________________________________

_________________________________

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.

