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Aika:  Sunnuntaina 20.3.2022 klo 11.00  
Paikka: Zoom-kokous (Teknikontie 10, 36100 Kangasala) 
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus  
Järjestön puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05. 
 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 
Kokousedustajien äänivaltaisuudet on todettu valtakirjojen tarkistuksella ennen kokouksen 
alkamista. Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 20 henkilöä ja muita järjestön jäseniä 5 
henkilöä, yhteensä paikalla 25 henkilöä. 
 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 
Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla. Kokous todetaan 
sääntömääräiseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Koivunen.  
 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Virve Jäntti.  
 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Jussila ja Nina Flink. 
 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna Jussila ja Nina Flink.  
 

8. Hyväksytään kokouksen asialista 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

9. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
Esiteltiin toimintakertomus. Tilastoissa kultainen noutaja ja labradorinnoutaja menneet vää-
rinpäin, sekä siirrettyjen koulutuspäivien alkuperäinen ajankohta on helmikuun sijasta maa-
liskuu, korjataan nämä toimintakertomukseen.  
 
Esiteltiin tilinpäätös 2021, ei kommentteja tilinpäätökseen kokousedustajilta.  
 
Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021, ei kommentteja toiminnantarkasta-
jan lausuntoon kokousedustajilta. 
 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
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11. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä 
Ei uusia jäsenyhdistyksiä. 

 
12. Valitaan järjestön edustaja Suomen Kennelliitto ry:n kokouksiin sekä ehdokkaat varamiehi-

neen sen valtuustoon. Muista edustajista päättää järjestön hallitus. 
Valittiin Sanna Sierilä varsinaiseksi edustajaksi Suomen Kennelliitto ry:n valtuustoon ja vara-
edustajaksi Kari Grönman.  
 

13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
Ei esityksiä ja aloitteita. 

 
14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle vii-

meistään joulukuun loppuun mennessä ennen vuosikokousta 
Ei esityksiä ja aloitteita. 

  
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräyk-

set. 
Ei muita asioita huomioiden yhdistyslain 24§ määräykset. 

  
16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.49. 
 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 

______________________   _____._____.2022   ______________________   _____._____.2022 

 

 

 

 

  

Kirsi Koivunen 

puheenjohtaja 

 

 

 

 Virve Jäntti 

sihteeri 

______________________   _____._____.2022  ______________________   _____._____.2022 

 

 

 

 

  

Nina Flink 

pöytäkirjantarkastaja 

 Susanna Jussila 

pöytäkirjantarkastaja 

 


