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Aika:  Sunnuntaina 19.3.2017 klo 13.00 (valtakirjojen tarkastus klo 12.30) 
Paikka: Hotelli Scandic, Vesijärventie 1, Lahti 

 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Kirsi Launomaa avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi 

mainiten erikseen kunniapuheenjohtaja Kenneth Kankkusen. 

 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Kokousedustajien äänivaltaisuudet on todettu valtakirjojen tarkistuksella ennen kokouk-

sen alkamista. Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 34 henkilöä ja muita järjestön 

jäseniä 19 henkilöä, yhteensä 53. 

 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 

Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla julkaisemalla 

kokouskutsu järjestön jäsenlehdessä 1-2017 sekä lisäksi järjestön kotisivuilla.  

Kokous todetaan sääntömääräiseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Ehdotuksia: Mikko Ahti 

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Ahti 

 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Ehdotuksia: Liisa Ewart 

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Liisa Ewart 

 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Ehdotuksia: Ralf Björklund ja Taina Ketola 

Päätös: Valittiin pöytäkirjatarkistajiksi Ralf Björklund ja Taina Ketola 

 

7. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 

Ehdotuksia: Ralf Björklund, Taina Ketola ja Antero Niittymäki 

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Ralf Björklund, Taina Ketola ja Antero Niittymäki 
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8. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätetään hyväksyä kokouksen työjärjestys. 

 

9. Esitetään vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lau-

sunto 

Esitettiin järjestön toimintakertomus 2016 

 Toimintakertomuksessa alueellisten jäsenyhdistyksien joukossa on Nivalan Noutajat 

ry, joka ilmoitettiin vuoden aikana olevan kenneltoimintaa harrastava yhdistys. Toi-

mintakertomus muutetaan tältä osin.  

Esitettiin tilinpäätös vuodelle 2016 

Esitettiin toiminnantarkastajien lausunto 

 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapautus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

11. Päätetään hallituksen esittämästä tavasta, jolla henkilövalinnat esitetään syysko-

koukselle 

Hallituksella ei ole esitystä asiaan. 

 

12. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä 

9.12.2016 perustamiskirjansa allekirjoittanut Middle River’s kennelkerho ry/Maarit Saari-

nen hakee SNJ:n sääntöjen 6 §:n mukaisesti Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsenyh-

distykseksi. Kirsi Launomaa esitteli jäsenanomuksen.  

Keskustelua: 

Maarit Saarinen ja Tiina Marttinen esittelivät tarkennuksia Middle Rivers’ kennelkerho 

ry:n toimintaan ja vastasivat kokouksen esittämiin kysymyksiin.  

Puheenvuoroissa tuotiin esiin seuraavia asioita:  

- Uuden jäsenyhdistyksen toiminta tulisi olemaan päällekkäistä alueellisten jäsenyhdis-

tysten toiminnan kanssa.  

- Voimavarat tulisi keskittää olemassa oleviin yhdistyksiin, erityisesti talkootyön osalta. 

- Useamman paikallisen yhdistyksen olemassaolo tulisi vaikuttamaan negatiivisesti ta-

pahtumien osallistujamääriin. 

Äänestyksen tulos: 33 ei, 1 tyhjää (äänestysoikeutettuja 34) 

Päätös: Middle Rivers’ kennelkerho ry:tä ei hyväksytä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n 

jäsenyhdistykseksi.  
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13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

Chesapeakelahdennoutajien PEVISA ohjelma ja JTO 1.1.2018 alkaen Pentueen van-

hemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslau-

sunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-

arvot ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaus-

tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. 

Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran 

kanssa. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta tai 

perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä (muu vähämerkityk-

sellinen kaihi ei kuitenkaan estä jalostuskäyttöä). 

Päätös: Esitys hyväksytään. 

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

tukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä ennen vuosikokousta 

Jäsenten tekemiä esityksiä tai aloitteita ei ole saapunut, lukuun ottamatta kohdassa 12 

käsiteltyä jäsenyhdistysesitystä. 

 

15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n 

määräykset. 

Asioita ei ole. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20. 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Vartsalassa  _____/_____ 2017 Kaarinassa _____/_____2017 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Mikko Ahti   Liisa Ewart 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

XXX _____/_____ 2017  XXX _____/_____2017 

 

 

_____________________________ ___________________________  

Ralf Björklund   Taina Ketola 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


