
SUOMEN COLLIEYHDISTYS RY

VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA

Aika: lauantai 25.3.2023 klo 11

Kokouspaikka:

Lahti, Neste K Kariston kabinetti, Kauppiaankatu 1, 15150 Lahti

Etäkokouspaikat:

Oulu: HauPa-hallin kahvio, Muottitie 1, 90830 Haukipudas
Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin toimisto, Insinööriväylä 5 C, 60100 Seinäjoki

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja pääkokouspaikalla sekä etäpisteissä.

2.2 Valitaan kokouksen sihteeri pääkokouspaikalla sekä etäpisteissä.

2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa pääkokouspaikalla sekä etäpisteissä.

2.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa pääkokouspaikalla sekä etäpisteissä.

2.5 Valitaan kokouksen yhteysvastaava pääkokouspaikalla sekä etäpisteissä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Suomen Collieyhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määrittelemänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen
päätöksellä vuosikokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
14 vuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksen ja mahdollisen ylimääräisen
vuosikokouksen kutsu lähetetään jäsenistölle julkaisemalla se sähköisellä ilmoituksella tai
kirjeellä, lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla.



Kutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä Colliesanomat 1/2023 (s. 2) sekä yhdistyksen
verkkosivuilla 25.2.2023. Varsinaisella kokouspaikalla Lahdessa on paikalla ____ sekä
etäpisteissä Oulussa _____ ja Seinäjoella ____ yhdistyksen äänivaltaista jäsentä.
Henkilökohtaisella etäyhteydellä kokouksessa läsnä on ______ yhdistyksen äänivaltaista
jäsentä, ja valtakirjojen kautta läsnä on ______ yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Valtakirjat
ja jäsenyydet on tarkastettu ennen kokouksen avausta. Kokonaisuudessaan yhdistyksen
vuosikokouksessa on käytettävissä _____ ääntä.

4. Kokouksen työjärjestys

Esitetään, että työjärjestyksenä käytetään esityslistaa ja kokouksesta laaditaan
päätöspöytäkirja.

5. Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 sekä tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien lausunto

5.1 Tuloslaskelma 1.1.2022-31.12.2022

5.2 Tase 31.12.2022

5.3 Toimintakertomus 2022

5.4 Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja
muille tili- ja vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023, jäsenmaksut ja kulukorvaukset 2023

7.1 Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman 2023 vahvistaminen

7.2 Kuluvan vuoden talousarvion vahvistaminen

7.3 Kuluvan vuoden jäsen- ja liittymismaksut

Hallitus esittää vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksujen osalta seuraavaa:

Vuosijäsenmaksu 33 €
Liittymismaksu 5 €
Perhejäsenmaksu 15 €
Kasvattajan liittämä jäsen 16,5 €
Ainaisjäsenmaksu 10x33 € = 330 €

Lisäksi hallitus esittää paperisen, kirjepostilla lähetettävän jäsenmaksulaskun laskutuslisäksi
5 €.

7.4 Kulukorvausten suuruus hallituksen ja muiden toimihenkilöiden osalta



Hallitus esittää, että kokouksista ei makseta edelleenkään kokouspalkkioita ja että
kulukorvaukset korvataan todellisista syntyneistä kuluista, sekä matkakorvaukset
yhdistyksen aiemmin sovitun km-korvauksen mukaan.

8. Hallituksen jäsenten valinta

8.1 Hallituksen puheenjohtajan valinta
Erovuorossa puheenjohtaja Satu Havukainen.

8.2 Hallituksen jäsenten valinta
Erovuorossa varsinaiset jäsenet Tiina Heikkinen ja Päivi Iivonen.

8.3 Hallituksen varajäsenen valinta
Erovuorossa varajäsen Helena Inkinen. Hallituksen varajäsenten valinta ei ole pakollista.

9. Tilin- tai toiminnantarkastajien valinta
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10. Hallituksen kokoukselle tekemät aloitteet

10.1 Esitys pitkä- ja sileäkarvaisten collieiden PEVISA-ohjelmasta 1.1.2024-31.12.2027

Hallitus esittää vuosikokoukselle yhdistyksen jalostustoimikunnan laatimaa esitystä pitkä- ja
sileäkarvaisten collieiden PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2024-31.12.2027:

Pitkäkarvaiset:
Lonkat: lonkkakuvauspakko, raja-arvo C. C-lonkkaista saa käyttää A- tai B-lonkkaisen
kanssa.
Kyynärät: Kyynärkuvauspakko, kyynärpäiden raja-arvo aste 1.
Silmät: Silmätarkastuspakko, koiralla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. Huom! Alle 1-vuotiaana annettu silmälausunto on voimassa vain
vuoden.

Sileäkarvaiset:
Lonkat: lonkkakuvauspakko, raja-arvo C. C-lonkkaista saa käyttää A-lonkkaisen kanssa.
Kyynärät: Kyynärkuvauspakko, kyynärpäiden raja-arvo aste 1.
Silmät: Silmätarkastuspakko, koiralla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva
silmätarkastuslausunto. Huom! alle 1-vuotiaana annettu silmälausunto on voimassa vain
vuoden.

Ulkomaisten urosten ja narttujen käyttö
Pysyväisluonteinen poikkeuslupa eli PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkomaisten
urosten kahta (2) ensimmäistä Suomeen rekisteröitävää pentuetta, eikä nartun ensimmäistä
(1) Suomeen rekisteröitävää pentuetta. Ulkomaiseksi katsotaan koira, jonka
omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija(t) asuu/asuvat ulkomailla.

(Kennelliiton Koirarekisteriohje 2023, voimassa 1.1.2023 alkaen:
6.2.2 Ulkomainen uros tai jalostuslainaan tuotu ulkomainen narttu
Ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen



rekisteröintiin. Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle
voidaan rotujärjestön aloitteesta myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa
koskee uroksilla kahden pentueen ja nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, joiden jälkeen
koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot.

Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä
koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta
(kyynärniveldysplasia, kyynärnivelen inkongruenssi, lonkkaniveldysplasia, olkanivelen
osteokondroosi, polvilumpioluksaatio ja spondyloosi).

Kennelliitto voi rotujärjestön puoltaessa myöntää luvan sellaisen uroksen tai
jalostuslainanartun käyttöön, joka on FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä. Lupa tulee olla
myönnetty ennen astutusta. Jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin.

Mikäli rodulla on 1.1.2023 voimassa oleva ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa, koskee
sama poikkeuslupa automaattisesti myös jalostuslainaan tuotuja ulkomaisia narttuja.

10.2 Esitys pitkä- ja sileäkarvaisten collieiden JTO:sta vuosille 2024-2027

Hallitus esittää vuosikokoukselle yhdistyksen jalostustoimikunnan laatimaa esitystä uudesta
Jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2024-2027: liite(lisätään kokousmateriaalien sivulle 2
viikkoa ennen vuosikokousta).

Jalostustoimikunta toivoo vuosikokouksen valtuuttavan jalostustoimikunnan työstämään
JTO:t loppuun Kennelliiton palautteiden ohjaamana.

10.3. Esitys pitkä- ja sileäkarvaisten collieiden monimuotoisuusprojektin jatkosta

Hallitus esittää, että vuosikokous myöntää hallitukselle valtuudet jatkaa pitkä- ja
sileäkarvaisten collieiden monimuotoisuusprojektia. Projekti on pitkäkestoinen, joten se sitoo
rahaa ja resursseja myös tulevaisuudessa.

11. Jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet
Ei jäsenten tekemiä aloitteita.

12. Vuoden 2024 vuosikokouksen paikka

Valitaan vuoden 2024 vuosikokouksen kokoustapa, paikkakunta ja tarvittaessa enintään
kaksi etäkokouspaikkaa. Vuosikokous on 23.3.2024.

13. Ansiomerkkien jakaminen ja muut huomionosoitukset

13.1 Hopeinen ansiomerkki (4 kpl)

13.2 Kultainen ansiomerkki

13.3 Hirvisuon palkinto 2022

13.4 Vuoden Alaosasto 2022



13.5 Vuoden Nuori 2022

14. Muut kokouksessa esille tulevat asiat (huomioiden yhdistyslain §23 ja §24
määräykset)

15. Kokouksen päättäminen


