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Aika:  Sunnuntaina 29.3.2015 klo 11.00 (valtakirjojen tarkastus klo 10.30) 
Paikka: Hotelli Mesikämmen, Ähtäri 

 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.12. 
 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 
Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 25 henkilöä ja muita järjestön jäseniä 14 henki-
löä eli kaikkiaan kokouksen osallistujamäärä oli 39. 
 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 
Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla julkaisemalla 
kokouskutsu järjestön jäsenlehdessä 1-2015 sekä lisäksi järjestön kotisivuilla. Kokous to-
detaan sääntömääräiseksi sekä päätösvaltaiseksi. 
 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Nordberg 
 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Liisa Ewart 
 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Leena Soivio ja Tiina Illukka  
 

7. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Soivio, Tiina Illukka ja Antero Niittymäki 
 

8. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Päätetään hyväksyä kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 
 

9. Esitetään vuoden 2014 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lau-
sunto 

Järjestön puheenjohtaja Kirsi Launomaa esitteli: 

 Toimintakertomus 2014. Toimintakertomukseen lisätään, että SNJ on järjestänyt vuon-
na 2014 VEPE-kokeen. 

 Tilinpäätös vuodelle 2014 

 Toiminnantarkastajien lausunto 
 

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 

11. Päätetään hallituksen esittämästä tavasta, jolla henkilövalinnat esitetään syysko-
koukselle 
Hallituksella ei ollut esitystä asiaan. 
 

12. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä 
Uusia jäsenyhdistysten hakemuksia ei ollut saapunut. 
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13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

1) Chesapeakelahdennoutajien PEVISA Esitys (1.1.2016 alkaen): 
Pentujen vanhemmista tulee olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunnot sekä 
voimassaoleva silmätarkastuslausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkanivellausunnon aste C ja kyynärnivellausun-
non aste 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 
A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parit-
taa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 
Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekiste-
röidä, jos sillä on todettu PRA tai HC. 

Päätös: Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

2) Valitaan yksi hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen vara-
jäsenensä toimikaudelle 2015–2016: 
Hallituksen varsinainen jäsen Tiina Jäppinen on eronnut hallituksesta. SNJ:n 
sääntöjen 15§:n mukaisesti Tiina Jäppisen henkilökohtainen varajäsen Anna-Mari 
Matikainen on siirtynyt hänen tilalleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraa-
vaan rotujärjestön varsinaiseen kokoukseen saakka. 

Ehdotus: Ehdotettiin Anna-Mari Matikaista varsinaiseksi jäseneksi. Ehdotettiin 
Johan ”Acke” Holmbergia varajäseneksi.  

Päätös: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Anna-Mari Matikainen ja hänen henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksensä Johan Holmberg. 

 
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 ollut saapunut. 
 

15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n 
määräykset. 
Muita asioita ei ollut esitetty. 
 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 
 

Hyllykalliolla _____/_____ 2015 Helsingissä _____/_____2015 

 

 

_____________________________ ___________________________ 
Timo Nordberg   Liisa Ewart 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

Vastilassa _____/_____ 2015 Piikkiössä _____/_____2015 

 

 

_____________________________ ___________________________  
Leena Soivio   Tiina Illukka 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 


