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Aika:  Sunnuntaina 6.11.2022 klo 13.00 (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30) 
Paikka: Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola  
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus  
SNJ:n puheenjohtaja Sanna Sierilä avasi kokouksen kello 13.08. 

 
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Todettiin, että kokouksessa on 15 äänivaltaista edustajaa. Liitteenä osallistujalista.  
 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 
Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

 
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Sanna Sierilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.  
 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
Kirsi Koivunen valittiin kokouksen sihteeriksi.  

 
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Ylänen ja Kateriina Sjöblom. 
 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Ylänen ja Kateriina Sjöblom. 

 
8. Hyväksytään kokouksen asialista 

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

9. Päätetään eri jäsentyyppien liittymis- ja jäsenmaksuista tulevalle vuodelle 
Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan.  

 
10. Määrätään järjestön järjestämien kokeiden osanottomaksujen suuruus 

Päätettiin, että kokeiden ja erikoisnäyttelyn osanottomaksut säilyivät ennallaan.  
 

11. Päätetään järjestön matkustussäännöstä 
Hyväksyttiin järjestön matkustussääntö. Toimihenkilöiden, mukaan lukien kesäleiri, km-korvaus on 
40 snt/km. Korvaus on lisämatkustajasta 3 snt/km ja peräkärrystä 7 snt/km. Virallisten tuomareiden 
osalta noudatetaan Verohallinnon vuotuista päätöstä.  

 
12. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulevalle vuodelle 

Hyväksyttiin toimisuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Vuosi 2023 on 60-vuotisjuhlavuosi. 
 

13. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi 
Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Kari Grönman.  

 
14. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 14 §:ä nou-

dattaen 
Minna Aalto-Vainio on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä. Ero myönnettiin.  
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Hallitukseen valitaan 3 jäsentä kaudelle 2023-2025 sekä Kari Grönmannin tilalle kaksivuotiskaudelle 
(2023-2024). Lisäksi valitaan varajäsen kaudelle 2023-2025 ja Minna Aalto-Vainion tilalle kaksivuo-
tiskaudelle (2023-2024). 
 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: 
Kaudelle 2023-2025 Kateriina Sjöblom, Anita Soinjoki ja Sanna Ylänen 
Kaudelle 2023-2024 Tobina Nyman 

 
Hallituksen varajäseneksi valittiin: 
Kaudelle 2023-2025 Sanna Sierilä 
Kaudelle 2023-2024 Timo Saario 

 
15. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Taina Ketola ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kirsi Launomaa. 
 

16. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta 
Valittiin toimikuntien puheenjohtajiksi seuraavat henkilöt:  
NOME-toimikunta Henriikka Kontturi 
MEJÄ-toimikunta Timo Saario 
Jalostustoimikunta Elina Akselin 

 
Perustetaan myös näyttely-, leiri- ja harrastuslajien toimikunnat. Hallitukselle annettiin valtuutus 
nimittää näyttely-, leiri- ja harrastuslajien toimikuntien puheenjohtajat. 
 

17. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
Chesapeakelahdennoutajien jalostuksen tavoiteohjelma 
Chesapeakelahdennoutajien pevisa-esitys: 
Pentujen rekisteröinnin ehtona ovat vanhempien lonkkakuvauslausunnot ja kyynärnivellausunnot 
sekä voimassa olevat silmätarkastuslausunnot. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parit-
taa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärnivellausunnon 1 saanut koira voidaan pa-
rittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. 
Kaikki perinnölliset kaihimuodot (ei kuitenkaan tulos “muu kaihi / katarakta”) sekä verkkokalvon 
etenevä surkastuma (PRA) sulkevat koiran pois jalostuksesta. Jalostuskoirien on oltava astutushet-
kellä vähintään 24 kk ikäisiä. 
 
Hyväksyttiin chesapeakelahdennoutajien jalostuksen tavoiteohjelma ja chesapeakelahdennoutajien 
pevisa-esitys. 

 
18. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään elo-

kuun loppuun mennessä ennen syyskokousta 
Jäseniltä ei ollut tullut esityksiä.  

 
19. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset. 

Ei ollut muita asioita. 
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20. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.24. 

 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 

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

  

Sanna Sierilä 
puheenjohtaja 
 
 
 

 Kirsi Koivunen 
sihteeri 

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

  

Kateriina Sjoblöm 
pöytäkirjantarkastaja 

 Sanna Ylänen 
pöytäkirjantarkastaja 

 


