
 

                               

      SAATE: VUOSIKOKOUSKUTSU 8.3.2023 KLO 18.00
                       
                 

              

Kokous pidetään hybridikokouksena (9§) ja mahdolliset äänestykset toteutetaan 

Äänestyskopilla tai muulla vastaavalla sähköisellä äänestyspalvelulla (myös paikan päällä). 

Tästä johtuen kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostitse ennakkoon 6.3.2023 mennessä 

osoitteeseen kaukasiankoirat@gmail.com . Laita viestiin otsikoksi: Ilmoittautuminen 

vuosikokoukseen ja viestikenttään oma nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.    

Huomioithan, että jokainen jäsen ilmoittautuu omalla sähköpostiosoitteellaan eli yhdellä 

sähköpostiosoitteella voi ilmoittautua vain yksi osallistuja kokouksessa jaettavien 

puheenvuorojen ja äänestysten takia.  

Ohjeet kokouksen etäosallistumiseen, Teams-kokouslinkki ja kokousmateriaalit toimitetaan 

etukäteen, 7.3.2023 klo 21.00 mennessä sähköpostitse ilmoittautuneille. Mikäli et saa 

kokousaineistoa määräaikaan mennessä, olethan hyvissä ajoin ennen kokousta yhteydessä 

hallituksen puheenjohtajaan mira.ahtila@gradia.fi  tai 040 5231 631 Mira. 

 

            Ystävällisin terveisin, Hallitus Suomen Kaukasiankoirat ry 
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Vuosikokouskutsu 2023 
 

Suomen Kaukasiankoirat ry 
Aika: 8.3.2023 klo 18 
Paikka: Rajaniementie 85, 41120 PUUPPOLA 
tai Teams-yhteys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1 KOKOUKSEN AVAUS 
 
2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 2.2 Kokouksen sihteerin valinta 
 2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta 
 
3 KOKOUKSEN LAINMUKAISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA JÄSENTEN  
ÄÄNIOIKEUDEN TOTEAMINEN 
 
4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
5 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON JA  
TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITYS 
 
6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN  
VUODEN 2022 TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE 
 
7 TOIMINTASUUNNITELMAN, TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN 
VUODELLE  
2023 
 
 
8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAHDEKSI VUODEKSI JA VARAJÄSENTEN  
VALINTA VUODEKSI  
 
Hallituksessa jatkavat: 
Jäsen Katriina Raanto  
 
Jäsenen valinta yhdeksi vuodeksi: 
 
Jäsen Heidi Mustonen (erosi 19.4.2022) 



Jäsen Ulla Luukkainen (erosi 15.2.2023) 
 
Erovuoroissa olevat jäsenet ja varajäsenet: 
 
Jäsen Anne Mustonen 
Jäsen Nina Eistiö  
Jäsen Veera Sipilä 
Varajäsen Johanna Rauma  
Varajäsen Henna Nygren 
 
(Valitaan kaksi varsinaista jäsentä vuodeksi, kolme varsinaista jäsentä kahdeksi 
vuodeksi sekä kaksi varajäsentä) 
 
9 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA 
 
10 JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2024 
 
11 PALKITAAN VUODEN 2022 VOITOKKAIN KAUKASIANKOIRA JA VUODEN 
VOITOKKAIN VETERAANI SEKÄ VALIONARVON SAAVUTTANEET KOIRAT  
  
12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Sääntömuutosehdotukset:  
 
3 § Yhdistyksen jäsenyys 
Jäsenet ovat varsinainen jäsen, pitkäaikais-, perhe-, kannatus-, kunnia- tai tuomarijäsen. 
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu 
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys astuu voimaan vasta, kun 
jäsenmaksusuoritus on maksettu. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Tuomarijäseneksi voidaan 
hyväksyä kotimainen ulkomuototuomari, jolla on kaukasiankoiran arvosteluoikeudet. 
Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, 
kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Alle 15-vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. 
Kannattaja-, perhe-, ja tuomarijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa. 
  

Ehdotus: 

Jäsenet ovat varsinainen jäsen, pitkäaikais-, pentue-, perhe-, kannatus-, kunnia- tai 

tuomarijäsen. Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka 

sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys astuu voimaan vasta, 

kun jäsenmaksusuoritus on maksettu. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka 

joku muu perheenjäsen on vuosi-, kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Pentuejäsen on 

kasvattajan jäseneksi tämän suostumuksella ilmoittama henkilö. Kasvattaja voi ilmoittaa 

alle kuuden (6) kuukauden ikäisen kasvattinsa omistajaksi yhdistykseen. Hallituksen 

hyväksyttyä pentuejäsenyyden, kasvattaja maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksun. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua 

henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen 

arvo on elinikäinen. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen ulkomuototuomari, 



jolla on kaukasiankoiran arvosteluoikeudet. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, 

jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Alle 15-

vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. Kannattaja-, perhe-, ja tuomarijäsenellä on puhe- 

mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistys toimittaa kirjallisen materiaalin (jäsenjulkaisu) ainoastaan yhdistyksen 

toimialueella asuville varsinaisille jäsenille.  

  

6 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. 
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) 
varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta rahastonhoitajan ja sihteerin. 
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan 
säännön voimaanastumisvuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja 
tämän jälkeen vuoron mukaan. 
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 
(3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. 
  
Ehdotus: 
  
6 § Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous. 
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä- kuusi (4-6) 
varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallituksen 
puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai 
ulkopuolelta rahastonhoitajan ja sihteerin. 
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi-kolme (2-3) jäsentä. Erovuorot 
ratkaistaan säännön voimaanastumisvuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten 
osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen 
hallitukseen. 
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme 
(3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. 
  
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa 
vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle neljätoista (14) päivää 
ennen vuosikokousta. 
   
Ehdotus: 
  
8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille 

viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen 

lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

 



 

 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 
  
Ehdotus: 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja yhdistyksen 
verkkosivuilla. Edellä mainittu kutsu voidaan julkaista lisäksi myös jäsenjulkaisussa. 
 
Vuoden voitokkain-pistetaulukkoehdotus:  
 
Vuosittain valitaan vuoden voitokkain koira, vuoden voitokkain veteraani ja vuoden 
voitokkain juniori. 
Kaikki viralliset kotimaiset ja ulkomaiset näyttelyt. 
PISTETAULUKKO: 
 
ROP    30   
VSP    27 
JUN ROP/VET ROP   15 
JUN VSP/VET VSP   15    
PN/PU1    20 
PN/PU2    15 
PN/PU3    12 
PN/PU4    10 
SERT    10 
JUN SERT     8 
VET SERT     8 
VASERT     5 
CACIB    10 
VACACIB    5 
SA    2 
RYP1    30 
RYP2    25 
RYP3    20 
RYP4    15 
BIS1    50 
BIS2    45 
BIS3    40 
BIS4    35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koiramäärä, lisäpisteet 



 
5-10      2 
10-15      4 
15-20      6 
20-30      8 
 
Kaikki kansalliset valionarvot, myös JUN ja VET valiot: 35p   
Kaikki kennelliiton hyväksymät tittelit: 25p 
Ulkolaisista näyttelyistä liitetään kopio arvosteluista joista näkyy tulokset. 
 

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


