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Aika:  Sunnuntaina 29.11.2020 klo 13.00 (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.30) 
Paikka: Zoom-kokous (Urkin piilopirtti, Sasintie 400, 39150 Pinsiö) 

 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Sanna Sierilä avasi kokouksen klo 13.04 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus  

Kokousedustajien äänivaltaisuudet on todettu valtakirjojen tarkistuksella ennen 

kokouksen alkamista. Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 12 henkilöä ja 

muita järjestön jäseniä 12 henkilöä, yhteensä 24 henkilöä. 

 

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 

Järjestön kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla. Ko-

kous todetaan sääntömääräiseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Päätös: Valittiin Liisa Ewart kokouksen puheenjohtajaksi. 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Päätös: Valittiin Virve Jäntti kokouksen sihteeriksi. 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Päätös: Valittiin Mari Mamia ja Elli Supponen pöytäkirjan tarkastajiksi. 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Päätös: Valittiin Mari Mamia ja Elli Supponen ääntenlaskijoiksi. 

8. Hyväksytään kokouksen asialista 

Päätettiin hyväksyä kokouksen asialista.  

9. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 
lausunto 

Esitettiin toimintakertomus, ei kommentteja  

Esitettiin tilinpäätös 2019, ei kommentteja  

Esitettiin toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2019, ei kommentteja 

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

11. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä 
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Ei ole.  

12. Valitaan järjestön edustaja Suomen Kennelliitto ry:n kokouksiin sekä eh-
dokkaat varamiehineen sen valtuustoon. Muista edustajista päättää järjes-
tön hallitus. 

Tänä vuonna ei ajankohtainen: viimeksi valittu vuonna 2018, valitaan vain joka 
kolmas vuosi. 

13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

Asioita ei ole. 

14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjalli-
sesti hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä ennen vuosi-
kokousta 

Asioita ei ole. 

15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistys-
lain 24§:n määräykset. 

Asioita ei ole. 

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.28 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Kaarina_____/_____ 2020  Kuusankoski_____/_____2020 

 

_____________________________ ___________________________ 

Liisa Ewart   Virve Jäntti 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

Söderkulla_____/_____ 2020 Tuusula_____/_____2020 

 

_____________________________ ___________________________  

Mari Mamia   Elli Supponen  

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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