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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika: 7.11.2020 klo 14:00 

Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen klo 13.30. 

Paikka: Veteraanitupa, Perttulantie 7, Ypäjä 

Kutsuttu: Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenet 

 

Syyskokoukseen saavat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Äänioikeus on kaikilla niillä 

jäsenillä, joiden jäsenyys sen oikeuttaa. Käsittelyssä mm. sääntömuutos, hallituksen vaalit 

erovuorossa olevien tilalle, toimitehtävien jako, tulo- ja menoarvion hyväksyminen sekä 

yhdistyksen jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2022. 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousehdotus tulevalle vuodelle 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 

10. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä 

11. Valitaan tarvittavat edustajat eri kattojärjestöihin ja muihin 

tilaisuuksiin/kokouksiin/toimikuntiin 

a) Suomen terrierijärestö ry:n edustaja ja varaedustaja 

b) Varsinais-Suomen kennelpiirin edustaja ja varaedustaja 

c) ABTB (Associação Brasileira do Terrier Brasileiro) 

d) Jalostustoimikunta puheenjohtaja ja jäsenet 

e) Pentuvälitys 

f) Koulutusvastaava 

g) Terri-Life 
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h) Brassi-lehti 

12. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 

13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

a) Yhdistyksen sääntömuutos 

14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset 

a) Ehdotus rodun Pevisaan viemisestä ilman käyttörajoituksia. Pelkkä 

tutkimustulos ei kuitenkaan pois sulkisi mitään jalostuksesta, 

terveystutkimukset olisi vain pakko tehdä, jotta pennut saa rekisteröityä. Tämä 

velvoittaisi kasvattajia panostamaan enemmän myös terveydellisestä 

näkökulmasta.  

b) Ehdotan kunniajäseneksi Pirjo-Riitta Korpista sekä Päivi Erola-Tikkasta. Päivi 

ja Pirjo ovat tehneet merkittävän työn rodun eteen niin Suomessa kuin 

Brasiliassa. Lisäksi ehdotan tuomarijäseneksi Kirsi Sainiota. Hän on työllään 

edesauttanut brasilianterriereiden hyvinvointia. 

c) Esitys Brasilianterrierin saattamiseksi PEVISAan - esitän, että Brasilianterrieri 

– Fox Paulistinha ry:n jalostustoimikunta valtuutetaan valmistelemaan esitystä 

yhdistyksen kevätkokoukselle 2022 brasilianterrierin saattamiseksi 

PEVISAan. Huomioiden seuraavat kohdat:  

1. kaikkien jalostukseen käytettävien brasilianterriereiden MPS statuksen 

pitää olla selvä.  

2. käytettäessä jalostukseen koiraa jolla on ylimääräisiä ripsiä tulee 

jalostuspartnerin olla tältä osin puhdas. Ainoastaan koiria, joilla on 

tutkimustulos lievä saadaan käyttää jalostukseen.  

3. Patella-luksaatio: jalostukseen käytettävien koirien polvet tulee olla tutkittu 

ja niiden yhteenlaskettu summa ei saa ylittää kahta (2).  

4. Lonkat: jalostukseen käytettävien koirien lonkat tulee kuvata. C:tä 

huonompaa tulosta saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. C-

lonkkaisen koiran saa parittaa vain A-tuloksen saaneelle koiralle.  

5. Kyynärnivelet: jalostukseen käytettävien koirien kyynärnivelet tulee kuvata. 

Paritettavien koirien kyynärnivelten yhteenlaskettu summa ei saa ylittää 

kahta (2).  
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d) Esitys jalostuspalkinnon perustamiseksi jalostuksessa ansioituneille 

brasilianterriereille - esitän, että Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:n 

jalostustoimikunta tai erikseen valittava toimikunta valtuutetaan 

valmistelemaan esitystä yhdistyksen kevätkokoukselle 2022 jalostuspalkinnon 

perustamiseksi jalostuksessa ansioituneille brasilianterriereille.  

Perustelut: palkinnon tarkoitus on huomioida rotuun merkittävästi vaikuttaneet 

jalostuskoirat. Myös ne yksilöt, jotka eivät ole voineet syystä tai toisesta 

kerätä meriittejä näyttelykehissä. Palkittavat yksilöt ovat kuitenkin 

merkittävästi vaikuttaneet rodun kehitykseen maassamme ja poikkeuksellisen 

kyvykkäästi jättäneet näyttelyissä menestyneitä jälkeläisiä. Jalostuspalkinnon 

on tarkoitus olla kolmiportainen (pronssi, hopea, kulta). Palkintoa voi hakea 

koiran omistaja tai ulkopuolinen taho 

15. Muut esille tulevat asiat 

16. Kokouksen päättäminen 


