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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

Aika: 6.11.2022 klo 14:00 

 

Paikka: Zoom -etäkokouksena. Kokouksen tekninen pitopaikka Veteraanitupa, 

Perttulantie 7, Ypäjä 

Kutsuttu: Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenet 

 

Valtakirjojen tarkistus klo 13.30 mennessä. Valtakirjat lähetetään sihteerille 

sihteeri.bty@gmail.com 

 

Syyskokoukseen saavat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Äänioikeus on kaikilla niillä 

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

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

jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2023. 

 

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) 
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d) Jalostustoimikunta puheenjohtaja ja jäsenet 

e) Pentuvälitys 

f) Koulutusvastaava 

g) Terri-Life 

h) Brassi-lehti 

12. Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) 

13. Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

a) Hallituksen esitys syyskokoukselle  

Hallitus esittää jäsenkokoukselle uuden ja kunnollisen teltan hankkimista. Teltalle olisi tarve mm. 

yhdistyksen päätapahtuman Open Show’n yhteydessä. Lisäksi telttaa voitaisiin käyttää muiden 

tapahtumien järjestämisessä. Hankintaesitys 1000 €, sisältäen teltan, seinät + rahdin. 

Telttahankinta rahoitettaisiin yhdistyksen kassasta. 

 

14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset 

a) Jalostustoimikunnan esitys 

Jalostustoimikunnan esitys edustajan osallistumisesta yhdistyksen hallituksen kokouksiin. 

Jalostustoimikunta esittää, että jalostustoimikunta osallistuu jatkossa hallituksen kokouksiin siten 

että osallistuja on pääsääntöisesti jalostustoimikunnan puheenjohtaja, mutta hän voi tarpeen 

mukaan delegoida jonkun jalostustoimikunnan jäsenistä osallistumaan kokoukseen itsensä sijaan. 

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa jalostustoimikunnan edustajan läsnäolo hallituksen 

kokouksissa tiedonkulun ja asiantuntemuksen jakamiseksi ja tasoittaa työmäärää 

jalostustoimikunnan jäsenten välillä. Kuluvana vuonna jalostustoimikunnan edustaja on ollut 

henkilö, joka on valittu myös hallituksen jäseneksi. Esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa 

toimikunnan osallistuminen ko. kokouksiin siinäkin tapauksessa, että kukaan jalostustoimikunnan 

jäsenistä ei kuuluisi hallituksen kokoonpanoon. 

 

b) Aija Salorannan esitys 

Ehdotan kasvattajan maksaman jäsenmaksun porrastamista 2 tai 3 osaan. 

Porrastus voitaisiin tehdä esim. niin että heinä-syyskuussa liitettyjen jäsenten kohdalla maksu on 

75 % vuosikokouksessa päätetystä maksusta ja loka-joulukuussa 50% 

vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun suuruudesta. 

Vaihtoehtoisesti voidaan päättää, että syy-joulukuussa liitettyjen jäsenten jäsenmaksu on 60 % 

vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun suuruudesta. 

Loppuvuoteen kohdistuva maksualennus kannustaa kasvattajia liittämään pennunostajat 

jäseneksi, vaikka vuotta onkin jäljellä vain muutamia kuukausia. Näin pennunostajat pääsevät heti 

mukaan yhdistyksen toimintaan ja heitä on helpompi motivoida jatkamaan jäseninä kun 

pentuinnostus on vielä päällä. 

15. Muut esille tulevat asiat 

16. Kokouksen päättäminen 


