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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  KEVÄTKOKOUS 

( hybridikokous ) 

 

Aika:           tiistaina 28.3.2023  klo 19 - 

 

Paikka:        Laakavuorenkuja 2 E kerhohuone  00970 Helsinki 

 

                    Ennen kokousta palkitaan vuoden 2022 parhaat koirat ! 

 

 

 

1 §               Kokouksen avaus 

                    Esitys: Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen, todetaan kokouksen osanottajat. 

 

2 §               Kokouksen puheenjohtajan valinta 

                    Esitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan yhdistyksen puheenjohtaja Jukka 

                    Kemppainen. 

 

3 §               Kokouksen sihteerin valinta 

                    Esitys: Kokouksen sihteeriksi valitaan yhdistyksen sihteeri Sari Hämäläinen. 

 

4 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                    Kokouskutsu julkaistaan vähintään kahta viikkoa aiemmin yhdistyksen julkaisussa ja 

                    yhdistyksen internet -sivuilla ( säännöt 10§ ). Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 

                    jäsenkirjeessä (yhdistyksen julkaisu) ja kokouskutsu on myös julkaistu yhdistyksen 

                    internet- sivuilla määräaikaan mennessä. Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu 

                    kokoon sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

                    Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5 §               Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

                    Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 

                    myös ääntenlaskijoina. 

 

6 §               Kokouksen työjärjestys 

                    Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

7§                Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastuskertomus 

                    Toiminnantarkastajat ovat esittäneet tilinpäätöksen vahvistamista. 

                    Esitys: Vahvistetaan ja hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös 

                    ( sisältää myös testamenttirahaston) ja merkitään tietoon saatetuksi toiminnan- 

                    tarkastuskertomus. 

                  

8 §               Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tilivelvollisille 

                    Toiminnantarkastajat ovat esittäneet, että vastuuvapaus tilikaudelta 2022 voidaan 

                    myöntää tilivelvillisille. 

                    Esitys: Myönnetään vastuuvapaus  vuoden 2022 tilivelvollisille tilikaudelta. 
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9 §               Suomen muotovalion arvon (FI MVA) rotukohtaisten koepalkintovaatimusten 

                    muuttaminen 

                    Nykyisissä rotukohtaisissa koepalkintovaatimuksissa airedalenterriereillä koskien 

                    Suomen muotovalion arvoa mainitaan ” hyväksytty luonnetesti tai koulutustunnus 

                    1-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta”. Suomen muotovalion arvon 

                    koepalkintovaatimuksista päättää Kennelliiton valtuusto. 

                    Esitys: Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle, että yhdistyksen kokous esittää 

                    Kennelliiton valtuustolle airedalenterriereiden kohdalla Suomen muotovalion 

                    (FI MVA) arvon saamiseksi rotukohtaisiin palkintovaatimuksiin mainintaa ” ei koe- 

                    palkintovaatimuksia”. Perusteluina on, ettei rodun kotimaassa (Englannissa) ole 

                    koskaan vaadittu käyttötulosta valionarvoon. Lisäksi FCI:n rotumääritelmässä sanotaan 

                    ” käyttökoe vapaaehtoinen”. On tärkeä huomata, että Suomi on ainoa maa maailmassa, 

                    jossa muotovalionarvo airedalenterriereillä on sidottu käyttökoetulokseen. Tämä 

                    asettaa suomalaiset koirat epätasa-arvoiseen asemaan, samoin ulkomaiset koirat, jotka 

                    tulevat Suomeen kilpailemaan. Tällä muutoksella airedalenterriereiden rotukohtaisiin 

                    koepalkintovaatimuksiin ei millään tavalla haluta puuttua rodun kilpailuoikeuksiin mm. 

                    palveluskoira- ja pelastuskoirakokeissa. 

 

10 §             Muut asiat 

                    Esitys: Todetaan, ettei hallitukselle ole tullut yhdistyksen sääntöjen 12§ kohta 6:n 

                    mainitsemia asioita 15.2.2023 mennessä. 

 

11 §             Kokouksen päätös 

                    Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

                     

          

 

 


