
KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 
Suomen Partacolliet ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
 
Aika ja paikka 20.3.2016 Riihimäen ABC-liikennemyymälän kabinetti (Kinturintie, 11120 Riihimäki), 
klo 13.15. 
Valtakirjojen tarkistus klo 13.00 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
4. Valitaan kokoukselle sihteeri 
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 
7. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2015 
8. Yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkistajien lausunto 
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
10. Kahden (2) toiminnantarkistajan ja kahden (2) varatoiminnantarkistajan valinta 
 
11. Yhdistyksen edustajan ja tämän henkilökohtaisen varaedustajan valinta Suomen Kennelliitto 
ry:n valtuustoon seuraavalle kolmivuotiskaudelle 
 
12. Sääntömuutosehdotus vuoden partacollie –kilpailuihin  
 

12.1 Osallistuakseen vuoden partis kilpailuun koiran omistajan tai kasvattajan on itse 
lähetettävä kilpailukauden tulokset 15.1. mennessä yhdistyksen sihteerille tai hallituksen 
erikseen nimeämälle henkilölle. Tämä koskee kaikkia kilpailuja: näyttelypartis, 
veteraanipartis, näyttelypartiskasvattaja, agilitypartis, agilitytulokas, tokopartis, 
tokotulokas, pk-partis, pk-tulokas, rally-tokopartis, rally-tokotulokas. 
 
12.2. Näyttelypartiskasvattajakilpailussa huomioitaisiin kasvattajan 10 parasta 
kasvattajaryhmän tulosta. Muutoin säännöt säilyisivät ennallaan.   

 
13. Yhdistyksen sääntömuutosehdotus 
 

- Hallitus ehdottaa sääntöihin muutosta niin, että yhdistys kokoontuu vain yhden kerran 
vuosikokoukseen, keväällä helmikuun loppuun mennessä sekä kirjataan sääntöihin jo 
aikaisemmat sääntömuutokset, joista päätetty vuosikokouksissa: valtakirjalla äänestäminen 
sekä jalostustoimikunnan valinta. Uusi sääntöehdotus kokonaisuudessaan liitteenä.  

 
14. Muut esille tulevat asiat 
15. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 
 



Liite vuosikokouskutsuun 
 
 
Yhdistyksen säännöistä 
 
Suomen Partacolliet ry on kokoontunut sääntöjen mukaisesti vuosittain kahteen vuosikokoukseen, 
kevät- ja syyskokoukseen. Hallitus ehdottaa, että yhdistys kokoontuisi vain yhden kerran vuodessa 
vuosikokoukseen, joka pidettäisiin helmikuun loppuun mennessä.  
Alla ne kohdat, joissa sääntöihin tulisi muutoksia. Muutokset tummennettu ja ne sääntökohdat 
haalennettu kursiivilla (5§ kohdan kaksi viimeistä lausetta ja 9§ kohdan kolme viimeistä lausetta), 
jotka ovat syyskokouksen 17.11.2012 päätöksellä muutettu, mutta sääntömuutosta ei ole aikanaan 
lähetetty PRH:lle rekisteröitäväksi. 
Kohta 10§ 12) on jalostustoimikunnan jäsenten valitsemisesta, josta on päätetty syyskokouksessa 
22.10.2006. Jalostustoimikunnan sääntöihin muutettiin tällöin jäsenten valinnan tapahtuminen 
yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus esittää, että kyseinen sääntö lisätään myös yhdistyksen 
sääntöihin nyt samalla kun sääntöjä mahdollisesti muutetaan.  
 
Muutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: 
 
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n 
jäsenyhdistyksenä edistää partacollieiden kasvatusta, jalostusta ja käyttöä eri koiraharrastuksissa. 
5 § Yhdistyksellä on vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, kunnia- ja tuomarijäseniä. Jäsenyyden 
hyväksyy yhdistyksen hallitus muiden paitsi kunniajäsenen osalta, joka valitaan hallituksen 
yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen kokouksessa. Tuomarijäseneksi yhdistys kutsuu 
kaikki kotimaiset partacollieita arvostelevat ulkomuototuomarit. Nuorisojäseneksi voidaan 
hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta. Tämän iän saavutettuaan nuorisojäsen siirtyy 
automaattisesti vuosijäseneksi. Vuosi, perhe- ja nuorisojäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. 
Ainaisjäsenen jäsenmaksu on kertakaikkinen. Kunniajäseneltä ja tuomarijäseneltä ei peritä 
jäsenmaksua. Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja vuosi-, ainais-, perhe- ja 
kunniajäsenet. Tuomarijäsen on äänioikeutettu vain, jos hänellä on äänioikeus jonkin muun 
jäsenlajin perusteella. 
8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään 
kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä 
yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.  
9 § Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä. 
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään yksi 
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta 
kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä 
varten. Kutsu kokouksiin toimitetaan kirjallisina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai 
ilmoittamalla jäsenlehdessä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa. 
Kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa äänestetään avoimella 
äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan henkilövaaleissa, ratkaisee 
arpa. Äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen äänioikeutetun jäsenen äänestämään puolestaan 
valtakirjalla. Yksi jäsen voi äänestää yhdellä (1) valtakirjalla.  
10§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1) esityslistan hyväksyminen 

2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 

valitseminen 



3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

4) esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilipäätös ja siihen perustuva selostus 

5) toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilivuodelta 

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen kauden hallitukselle sekä niistä 

toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta. 

7) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

8) määrätään vuosi-, ainais-, perhe- ja nuorisojäsenten jäsenmaksujen suuruus tulevana toimikautena. 

9) hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle 

10) päätetään yhdistyksen asiainhoitoon liittyvistä palkkioista ja korvauksista 

11) päätetään jäsenlehteen ja muihin julkaisuihin liittyvistä asioista 

12) valitaan jalostustoimikunnan jäsenet seuraavalle toimikaudelle erovuoroisten tilalle sekä 

päätetään, kuka toimikunnan jäsenistä toimii puheenjohtajana seuraavan kalenterivuoden ajan.  

13) Suomen Kennelliitto ry:n yleiskokousvuosina valitaan yhdistyksen edustajaehdokas ja hänen 

henkilökohtainen varamiehensä Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi.  

14) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Nämä säännöt tai kokouksen muutoksilla varustetut säännöt tulevat voimaan 1.1.2017  

 
 


