
Aihe: PAIMENNUSKOLLEGION VUOSILLE 2021-2023 VALINTAKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU 

Lähettäjä: Paimennuskollegio 

Jakelu: Kollegio 2018-2020 
Teija Sonni-Kautto, Sari Nieminen, Tiina Ståhlberg, Sinikka Kumpusalmi, Maija-Liisa Pasanen, Marianne 
Punkki, Tiina Ahonen, Tuija Vahlroos, Juliska Haapanen-Kallio, Anna-Leena Laakso 
Kennelliitto: Jukka Lindholm, Kaisa Åkerman. 

Rotujärjestöt ja rotuyhdistykset: 

Australianpaimenkoirat ry. 
Islanninkoirat 
Lappalaiskoirat ry 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry 
Saksanpaimenkoiraliitto ry 
Shetlanninlammaskoirat ry. 
Suomen Australiankarjakoirat ry 
Suomen Beauceron ry 
Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry 
Suomen Bordercolliet ja australiankelpiet ry 
Suomen Bouvier ry 
Suomen Briard ry 
Suomen Collieyhdistys ry. 
Suomen Hollanninpaimenkoirat r.y. 
Suomen Palveluskoiraliitto ry 
Suomen Partacolliet ry 
Suomen PON-kerho ry 
Suomen Pyreneläiset r.y. 
Suomen Schapendoes ry 
Suomen Schipperkekerho ry 
Suomen Seurakoirayhdistys ry 
Suomen Suursnautserikerho ry 
Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry 
Suomen Welsh Corgi Seura ry. 
Tiibetinterrierit ry 
Unkarinpaimenkoirat ry 
Vanhaenglanninlammaskoirat ry 
 
Edellinen toimintakausi päättyy vuoteen 2020 ja on aika valita paimennuskollegion jäsenet toimikaudelle 
2021-2023. Paimennuskollegion toimikausi on kolme vuotta. Paimennuskollegion kokoonpano löytyy 
kulloinkin voimassa olevasta toimintaohjeesta.  
 
Paimennuskollegioon ehdotetun jäsenen tulee olla sitoutunut ja perehtynyt perinteiseen paimennukseen, 
sekä siihen liittyviin Kennelliiton alaisiin asioihin. 
 
Paimennuskollegiolla ei itsessään ole ns. rahaliikennettä ja siihen valituksi tulleen jäsenen kustannuksista 
vastaa henkilöä esittänyt taho, rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys. Kennelliiton paimennuskollegiolle 
antamien tehtävien kustannuksista vastaa Kennelliitto. 
 
 



Paimennuskollegion, kaudelle 2021 -2023 valitseva kokous 
 
Aika: 15.11.2020 klo 12 

Paikka:  
Lohjan ABC kokoustilat 
Hossanmäentie 1 
08350 Lohja 
 
Yhdistys voi lähettää yhden edustajan kokoukseen. 

Yhdistyksenne nimetessä edustajansa tähän kokoukseen, on hänellä oltava yhdistyksen myöntämä 
valtakirja tai erillinen allekirjoitettu pöytäkirjanote nimeämisestään.  
 
Yhdistys sitoutuu maksamaan heidän edustajansa esittämän ja mahdollisesti kollegioon valittavan jäsenen 
kustannukset. Yhdistyksen edustajalla tulee olla tiedossaan valtuudet yhdistyksen nimissä tekemäänsä 
esitykseen. 
 
Kokouksessa noudatetaan kokouspäivänä voimassa olevaa toimintaohjetta. Paimennuskollegio tiedottaa, 
jos Kennelliitto muuttaa toimintaohjetta ennen kokousta. Tällä hetkellä voimassa oleva toimintaohje: 
http://paimennuskollegio.weebly.com/paimennuskollegion-toimintaohjeet.html  
 
Osallistujia pyydetään huomioimaan voimassa olevat viranomaisohjeet ja määräykset koronavirukseen 
liittyen.  Esimerkiksi oma kasvomaski on syytä varata mukaan. 
 
Paimennuskollegio toivoo ilmoittautumisia ja osallistujien yhteystietoja 6.11. mennessä valtakirjojen 
tarkastuksen helpottamiseksi ja mahdollisten muutosten ilmoittamisesta osallistujille, jos 
koronavirustilanteesta johtuen esimerkiksi kokouskäytäntöjä tai -tiloja joudutaan muuttamaan.  
Ilmoittaumiset sähköpostilla  paimennus.kollegio@gmail.com 
 

Ystävällisin Terveisin 

Paimennuskollegio 
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