
Allekirjoittaneiden jäsenten ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 28.10.2018 TAINA LUNDELININ 

TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖIKSI  

 

PERUSTELUT ESITYKSELLE: 

Testamentin määräämää tarkoitusta: omaisuus ja omaisuudesta saatavat varat on käytettävä 

pelastuskoira- ja palveluskoiratoimintaan,   ei tule mennä muuttamaan, testamentin teksti on laadittu 

yksiselitteisesti ja siitä ilmenee yksiselitteisesti testamentin antajan tahto. 

 

Hyvän hallintotavan mukaan yhdistyksen yleiskokouksen tulee hyväksyä säännöt ja  muutokset 

niihin, ihan kuten muutkin asiat yhdistyksessä, rahasto ei voi muodostaa poikkeusta. 

Hyvän hallintotavan mukaan rahaston käytöstä tulee esittää yleiskokoukselle vuosittain suunnitelma 

yhdistyksen toimintasuunnitelman yhteydessä ja rahaston muutokset tulee esittää kohdassa 

yhdistyksen tilinpäätös. Yleiskokous päättää hyväksynnästä kuten muustakin yhdistyksen 

toiminnassa. 

 

Ei ole hyvien tapojen mukaista kuten hallitus esittää , että hallitus hallinnoisi rahastoa, tekisi 

säännöt, muuttaisi niitä ja päättäisi varojen käytöstä, ilman että yleiskokous valvoo toimintaan ihan 

kuten valvoo muutakin yhdistyksen toimintaa, miten rahasto voisi olla tämän valvonnan 

ulkopuolella.  

 

Rahastossa on varoja vuosikymmeniksi eteenpäin ja  erittäin tärkeää että toiminta on avointa, 

läpinäkyvää ja yleiskokouksen valvomaa. 

 

Toimikunta on hyvä nimetä ja sen tehtävä on hyväksyä anomukset sääntöjen mukaisesti ja ottaa 

kantaa ja selvittää kuuluuko asia testamentin piiriin vai ei, toimikunta vastaa tästä sitten 

yleiskokoukselle, näin saadaan asiantuntemusta päätöksen tekoon. 

 

Avoimuus, läpinäkyvyys, jäsenten yhdenvertainen kohtelu ovat myös tärkeitä ja tulee ennalta 

ehkäistä tilanne jossa rahaston varoja käytettäisiin väärin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAINA LUNDELININ TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT  

  

1§ Rahasto muodostuu Taina Lundelinin testamentissaan Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:lle 

määräämästä omaisuudesta. Testamentti on laadittu 7.12.2015.  

2§ Taina Lundelinin testamenttirahaston varoja käytetään testamentin tarkoitemääräyksen mukaan 

pelastus- ja palveluskoiratoimintaan. Edunsaajan tulee olla Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:n 

jäsen (jäljempänä Saty)  

 Vuosittain rahastosta voidaan käyttää korkeintaan 5.000 €:  

Rahastosta voi anoa rahaa pelastuskoira- ja palveluskoiratoimintaan yksittäinen jäsen,  jäsenten 

muodostama ryhmä, Saty:n hallitus ja  hallituksen nimeämä työryhmä joka järjestää Saty:n nimissä. 

Rahaa voi anoa koemaksun , koulutusmaksun, seminaarimaksun yms maksun palautukseen sekä 

erikseen lueteltuihin kokeisiin osallistumisen kulukorvauksiin:  

1. Yksittäisen henkilön pyyntö koemaksun palautuksesta hyväksytään 50 € asti/vuosi/koira   

2. Yksittäisen henkilön pyyntö koulutusmaksun palautuksesta hyväksytään 50 € asti/ vuosi/koira   

3. Ryhmän pyyntö koulutusmaksun palautuksesta hyväksytään 50 € asti/ henkilö/vuosi/koira  

4. Yhdistyksen nimissä järjestettävät (hallituksen tai työryhmän suunnittelemat) koulutustapahtumat 

ja luennot kuten kohdassa 3, mutta henkilö voi osallistua yhdistyksen järjestämään tilaisuuteen 

ilman että oikeus osallistua muun ryhmän järjestämään tilaisuuteen tai yksittäinen korvaus muusta 

osallistumisesta poistuu.   

5. Yksittäisen henkilön pyyntö koemaksun palautuksesta hyväksytään maksun suuruisena, kun se 

koskee osallistumista rotu-, piiri-, suomenmestaruus-, pohjoismaisten mestaruus- tai 

maailmanmestaruuskisoja.   

6. Tämän lisäksi henkilön pyyntö kulukorvauksista osallistuessaan ulkomailla järjestettäviin kohdan 

5.  kisoihin  hyväksytään  300 € asti/henkilö/vuosi.  

7. Yleiskokouksen päätöksellä voidaan rahastosta maksaa esim. Suomen Palveluskoiraliiton 

vuosimaksu sekä vuosimaksu niihin järjestöihin, joihin yleiskokous katsoo tarpeelliseksi kuulua ja 

joiden toiminta tukee testamentin tarkoitusmääräystä. Koiralla tarkoitetaan jäsenen 

airedalenterrieriä. Ryhmäkoulutuksiin jäsen voi osallistua muun rotuisella koirallaan jos 

ilmoittautuneiden airedalenterrierien jälkeen osanottajamäärä on jäänyt vajaaksi, mutta sille ei voi 

anoa korvausta.  

  

3§ Varojen käytöstä vastaa toimikunta, joka valitaan Saty:n  syyskokouksessa kahdeksi (2) 

vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan nimetään neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. 

Varsinaisista jäsenistä yksi on hallituksen jäsen ja kahdella (2) varsinaisella jäsenellä  ja yhdellä (1) 



varajäsenellä  tulee olla kokemusta pelastuskoira- tai palveluskoiratoiminnasta; ensisijaisesti 

valitaan henkilöt jotka ovat saavuttaneet koirallaan  koulutustunnuksen pelastus- tai 

palveluskoirakokeissa.   

Toimikunta vastaa siitä, että rahaston sääntöjä noudatetaan myönnettäessä rahastosta rahaa. 

Toimikunnan päätöksen tulee olla mielellään yksimielinen, mutta äänestäessä 3/4 enemmistöpäätös 

tulee voimaan. Toimikunta vastaa, että pyynnöistä ilmenee selvästi mihin raha käytetään, kuitit 

liitteinä. Toimikunta voi hyväksyä myös sen, että maksetaan laskua vastaan kun kyseessä on 

ryhmän tai yhdistyksen järjestämä tilaisuus.  

Toimikunta neuvoo jäseniä rahaston käyttöön liittyvissä asioissa.  

Toimikunta voi pitää kokoukset käyttäen erilaisia sähköisiä tapoja.   

4§ Testamenttirahaston kirjanpito hoidetaan Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:n kirjanpidon 

yhteydessä erityiskatteisena rahastona.   

5§ Toimikunta vastaa ja laatii vuosittain yleiskokoukselle esitettävän toimintasuunnitelman ja tekee 

tämän yhteistyössä hallituksen kanssa. Rahaston toimintasuunnitelma käsitellään yhdistyksen 

toimintasuunnitelman yhteydessä yleiskokouksessa. Rahaston tapahtumat käsitellään yhdistyksen 

tilinpäätöksen yhteydessä.  

6§ Suomen Airedalenterrieriyhdistys ry:n  yleiskokous hyväksyy testamenttirahaston säännöt ja 

siihen tehtävät muutokset . Rahasto loppuu automaattisesti varojen loputtua.   

  

Tämä on allekirjoittaneiden jäsenten esitys Taina Lundelinin testamenttirahaston säännöiksi 

esitetään yhdistyksen syyskokoukselle 28.10.2018  

  

Allekirjoittaneet: Eila Uusi-Kouvo, Birgitta Saikko, Laura Mäenpää, Riitta Siekkinen, Susanna 

Söderholm, Maiju Lehtiniemi, Tytti Kormi, Marja-Riitta Tapaninen, Kaarina Koivuniemi, Margit 

Haukka, Jonna Rosenblad, Jaakko Stenroos, Ulla-Maija Stenroos 

  

Yhdistyksen hallitus on käsitellyt esityksen Taina Lundelinin testamenttirahaston säännöiksi 

kokouksessaan  25.10.2018 ja toteaa päätöksessään: 

” Hallitus pitäytyy omassa päätöksessään ja esittää, että yhdistyksen syyskokous hyväksyy 

hallituksen esityksen.”  

Hallitus oli tehnyt oman päätöksensä esityksestä kokouksessaan 2.10.2018. 

 


