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ESITYSLISTA 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
 
Sunnuntaina 18.11.2012 klo 16.00  
Vinttikoirakeskuksen tilat, Helsinki 

 
 
1 Kokouksen avaus 
 
2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 
5 Työjärjestyksen hyväksyminen 

 Ehdotus: Esitetään esityslistaa työjärjestykseksi 
 

6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013 (liite 2) 
 
7 Jäsenmaksut vuodelle 2013 

Ehdotus: Vuosijäsenet 22 e, Euroopan ulkopuoliset jäsenet 30 e, kasvattajan  
ilmoittama jäsen 10 e, perheenjäsen 5 e sekä ainaisjäsen 220 e 

 
8 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2013 (liite 1) 

 
9 Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2013 

 
10 Valitaan hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

Hallituksen erovuorossa ovat Kimmo Mustonen ja Kirsi Söderberg.  
Jalostustoimikunnan erovuorossa on Laura Arminen. 
   

11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2013 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Pirjo Mäkelä ja Sari Kaikkonen sekä 
varatoiminnantarkastajina Kirsti Saarela ja Anne Kaasinen. 
 

12 Yhdistyksen asiainhoitoon liittyvät palkkiot ja korvaukset 
 

13 Muut asiat 
 

14 Kokouksen päättäminen 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 

 Julkaistaan Borderi-lehteä neljännesvuosittain, yhteensä neljä (4) lehteä sekä 

ylläpidetään kerhon kotisivuja internetissä. Lisäksi julkaistaan näyttely- ja koetuloksia, 

ns. vuosikirjaa. Uutena tiedotuskanavana jatkaa kerhon Facebook-sivusto. 

 Osallistutaan Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n järjestämään 

toimintaan. 

 Pidetään yllä yhteistyötä muiden kenneljärjestöjen kanssa. 

 Harjoitetaan kansainvälistä yhteistyötä. 

 Lähetetään hallituksen nimeämiä edustajia koulutustilaisuuksiin. 

 Järjestetään erikoisnäyttely 1.9.2013, jossa tuomareina Stewart McPherson (kennel 

Brumberhill), UK  ja Marie Sharp (kennel Rhozzum), UK. 

 Järjestetään Nuori Border-päivä Seinäjoella 8.6.2013, tuomarina Disa Lindberg, kennel 

En’Båårdiz, Ruotsi. 

 Järjestetään epävirallinen Borderien agilitymestaruuskisa. Ehdotus: jonkin seuran 

järjestämien kilpailujen yhteydessä. 

 Järjestetään luonnetesti pääkaupunkiseudulla. 

 Järjestetään tapahtumapäivä/-päiviä. 

 Järjestetään tottelevaisuuskoulutusta ja tottelevaisuus mestaruuskisat borderterriereille 

Helsingin seudun kennelpiirin mestaruuskisojen yhteydessä. 

 Jaetaan Vuoden Border-kilpailujen palkinnot ja erilliset kiertopalkinnot  

 Järjestetään ulkomuototuomarikoulutusta. 

 Kootaan jäsenten koirien valokuvista kalenteri. 
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BORDERTERRIERIKERHO ry Liite  1 

                  

                  

VARSINAINEN TOIMINTA   

                  

Tuotot     2013   2012   2011 tot   

                  

      €         €    €   

Näyttely-koetoiminta   5000   5000   3875   

Julkaisutoiminta   2500   2500   2063   

Kerhotavaroiden myynti 4500   4500   4025   

Tuotot yhteensä   12000   12000   9963   

                  

Kulut                 

                  

Näyttely- koetoiminta   6500   6500   2910   

Jalostustoiminta   3000   3000   578   

Julkaisutoiminta   22000   20000   15838   

Jäsenpalvelut   5500   5000   2865   

Hallintokulut   1500   1000   1544   

Agility+Toko   1000   1000   897   

Muut kulut     500   500       

Kerhotavaroiden hankinta 4000   4500   4458   

30-vuotis juhla       5000   5000   

kulut yhteensä   43500   -46500   -34090   

                  

Kulujäämä   -31500   -34500   -24127   

                  

                  

VARAINHANKINTA   

                  

Tuotot                 

                  

Jäsenmaksut   28500   28000   27165   

Muut tapahtumat   2500   1500   2822   

Muut tuotot   500   500   1011   

Tuotot yhteensä   31500   30000   30998   

                  

Kulut                 

                  

Muut tapahtumat   2000   2000   1880   

Kulut yhteensä   -2000   -2000   -1880   

                  

Tuottojäämä   29000   28000   27175   

                  

YLI/ALIJÄÄMÄ   -2000   -6500   4191   
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Liite 2 

 

JALOSTUSTOIMIKUNTA  

Tietojen ylläpito 

 Terveystietojen ylläpito 

 Pentueraportit 

 Yllättäen kuolleiden ruumiinavauspöytäkirjat 

 Nettisivujen jalostus- ja terveyssisältö uudistetaan kerhon kotisivuilla.  

Jalostustiedusteluihin vastaaminen 
 Kasvattajilla ja harrastajille lähetetään pyynnöstä yhdistelmien ja yksilöiden 

jalostustoimikunnan tiedossa olevat täydennetyt sukutaulut. Pentuesuunnittelussa 

halutaan kertoa kohonneista sairaus-/vikariskeistä. 

Tiedottaminen 

 Jalostusasioista tiedotetaan BORDERI-lehdessä ja Borderterrierikerhon kotisivuilla ja 

tarvittaessa kasvattajille sähköpostitse.  

 
Rotupäivä talvella 2013 

 Aiheena jalostuksen monimuotoisuus 

 JTO:n päivityksen ideariihi   

 
Pentuekatselmukset 

 Kasvattajien pyynnöstä jalostustoimikunnan jäsenet käyvät katsomassa syntyneitä 

pentueita. 

Pentuvälitys 

 Pentuvälitys toimii kerhon kotisivuilla. Kerhon pentulistalle pääsevät Jalostuksen 

tavoiteohjelman 2009–2013 kohdan 6.3.5 Jalostusohjeet täyttävät pentueet. Nämä 

ohjeet löytyvät myös kerhon sivuilta kohdasta Jalostus ja pentuvälitys. Kasvattajat 

ilmoittavat yhdistelmistä jalostustoimikunnan sähköpostiin (jalostus.borderi @ 

gmail.com) ja sieltä ne päivitetään kerhon kotisivuille. 

 
Hannes Lohen epilepsiatutkimus 

 Yhteistyö tutkimusryhmän kanssa jatkuu edelleen ja tutkimuksen etenemisestä 

tiedotetaan Borderi-lehdessä ja kerhon sivuilla. 

 
 

Arvostelukoe  

 
 Arvostelukoe uusille tuomareille, tarvittaessa tuomarikoulutuksen järjestäminen 

sekä koulutusmateriaalin ylläpito ja päivitys 

 JTOn päivittäminen  

 Pentuoppaan kuvien päivittäminen ja tekstin tarkistaminen 

 Jalostustoimikunta kokoontuu vuonna 2013 kerran kuukaudessa. 

http://gmail.com/
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LUOLATOIMIKUNTA 

Luolatoimikunnan tavoite 

 Luolatoimikunta pyrkii toiminnallaan edistämään borderterrierin rodunomaisten 

käyttöominaisuuksien vaalimista Suomessa sekä lisäämään rodun käyttöä luolakoirien 

taipumuskokeissa, luolametsästyskokeissa ja metsästyksessä. 

 Tulevaisuuden tavoitteena on saada kattavasti harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuksia 

osallistua kokeisiin, asuinpaikasta riippumatta. Näin mahdollisimman moni 

jalostuksessa käytettävä koira olisi osallistunut ja palkittu rodunomaisessa 

käyttökokeessa sekä näyttelyssä. 

 Tehdään yhteistyötä muiden luolakoirarotujen rotujärjestöjen ja Suomen Kennelliiton 

kanssa toiminnan kehittämiseksi ja säilyttämiseksi Suomessa. Osallistutaan antamalla 

vastauksia Suomen Kennelliiton ylituomarikollegion pyytämiin lausuntoihin esimerkiksi 

luolakoesääntöjen uudistamisen yhteydessä.  

 Pidetään yhteyttä muihin pohjoismaiden luolakoiratoimintaa harrastaviin yhdistyksiin, 

jotta tiedetään mm. sääntömuutokset ja muut erityissäännökset ko. maiden 

luolakokeissa. 

Vuoden 2013 tapahtumat  

 Järjestetään LUT-, MEJÄ, VERI - tapahtumapäiviä eri kennelpiirien alueilla 

 Järjestetään luolaharjoituksia yhteistyössä eri kennelpiirien alueilla olevien yhdistysten 

kanssa.  

 MEJÄ- koe anottu keväälle 2013 

 Kaksi LUT- koetta vuoden 2013 aikana, kahden eri kennelpiirin alueella. 

 Maastolajipainotteinen viikonloppuleiri Vuolijoella (23 -27.6.2013) ja Ilmajoella, kevään 

ja loppukesän 2013 aikana 

 

Toiminta  

 Luolatoimikunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät kerhon kotisivuilta 

 Harrastajia kuullaan näissä yhteisissä tapaamisissa; harjoituksissa, kokeissa sekä 

kirjallisten palautteiden muodossa. 

 Tavoitteena on toiminnan kehittäminen kaikkia asiasta kiinnostuneita palvelevaksi. 

 
 


