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Aika:  Sunnuntaina 21.11.2021 klo 11.00 (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10.30) 
Paikka: Lapland Hotels Tampere, Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere 

 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Sanna Sierilä avasi kokouksen klo 11.03 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Kokousedustajien äänivaltaisuudet on todettu valtakirjojen tarkistuksella ennen 
kokouksen alkamista. Äänivaltaisia kokousedustajia on paikalla 18 henkilöä ja 
muita järjestön jäseniä 1 henkilöä, yhteensä 19 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: Kari Grönman ja Antero Niittymäki 

7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Päätös: Anna Koski ja Antero Niittymäki 

8. Hyväksytään kokouksen asialista 

Päätettiin hyväksyä kokouksen asialista. 

9. Päätetään eri jäsentyyppien liittymis- ja jäsenmaksuista tulevalle vuodelle 

 

Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2022  

 2021                   Esitys 2022   Päätös 2022 

Liittymismaksu                                          (0 €)                      0 €                      0 € 

Vuosimaksu                                              (17 €)                    17 €                  17 € 

Perhejäsen 

Vuosimaksu ”suorajäsen” 

Perhejäsen ”suorajäsen” 

Pentuejäsen 
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On esitetty, että jäsenmaksuihin ei tehdä muutoksia. 

 

10. Määrätään järjestön järjestämien kokeiden osanottomaksujen suuruus 

Noutajien rodunomaisten kokeet: 2021    Esitys 2022 Päätös 202 

NOU                                                           (35 €)       35 €           35 €  

WT                                                              (35 €)       40 €           40 €  

NOME-B (40 €) 45 € 45 €  

NOME-A (100 €) 100 € 100 €  

MEJÄ (50 €) 60 € 60 €  

MEJÄ (valmisjälki) (50 €) 120 € 120 €  

TOKO (25 €) 30 € 30 €  

Rally-TOKO (23 €) 23 € 23 €  

BH-koe (35 €) 30 € 30 €  

PK-lajit (40 €) 35 € 35 €  

VEPE (35 €) 35 € 35 €  

MH-luonnekuvaus (85 €) 85 € 85 €  

Näyttelyt: jun-, nuo-, avo-, käy- ja valioluokat (37 €) 39 € 39 €  

saman omistajan 2.jne koirat (32 €) 35 € 35 €  

edellä mainitut luokat, ilmoittautumiset samalla kertaa  

pennut, veteraanit (32 €) 35 € 35 € yli 10 v. 

veteraanit veteraaneihin (maksutta) maksutta maksutta  

Juniorhandler 10 € 10 € 

 

Päätös: Päätetään hyväksyä järjestön järjestämien kokeiden osanottomaksut esi-
tetyn mukaisesti. 

11. Päätetään järjestön matkustussäännöstä  

Päätetään seuraavasti:  

Ehdotettu, että kilometrikorvausta nostetaan 0,05 €/km, läsnäolevista äänivaltuu-
tetuista kannatti 13 edustajaa 18:sta. 

Kilometrikorvausta nostetaan, 0,35 €/km. Toimihenkilöiden osalta on noudatettu 
verohallinnon vuosittaista päätöstä päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Toimi-
henkilöillä tarkoitetaan tässä virallisia tuomareita. 

Peräkärrylisä on 7 s/km ja lisämatkustaja on 3 s/km  
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Hallitus valtuutetaan päättämään kesäleiriä koskevat kilometrikorvaukset erilli-
sellä päätöksellä. 

 

12. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulevalle vuodelle 

SNJ ry:n puheenjohtaja Sanna Sierilä esitteli toimintasuunnitelman ja talousar-
vion.  

Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti ja tal  
ousarvion osalta nostetaan matkakulujen osalta 200€ yhteensä 1500€, läsnäole-
vista äänivaltuutetuista kannatti 13 edustajaa 18:sta matkakulujen nostamista. 

13. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohta-
jaksi 

Ehdokkaat (ehdokas) Liisa Ewartin esitteleminä.  

Päätös: Valitaan Sanna Sierilä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hallituksen pu-
heenjohtajaksi. 

14. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sään-
töjen 14 §:ä noudattaen 

Ehdokkaat hallitukseen Liisa Ewartin esitteleminä: 

Kari Grönman 

Virve Jäntti 

Henriikka Kontturi 

Marko Saarni 

Varsinaiset jäsenet  

Valitaan seuraavat henkilöt kaudelle 2022-2024 (3 vuoden toimikausi): 

Kari Grönman (18)  

Virve Jäntti (10)  

Marko Saarni (10) 

Henriikka Kontturi sai 6 ääntä.  

Varajäsen  

Varajäseniksi ovat ilmoittautuneet: Minna Aalto-Vainio  

Valitaan Minna Aalto-Vainio kaudelle 2022-2024 (3 vuoden toimikausi). 

Äänestykseen osallistui 18 äänioikeutettua, ei hylättyjä ääniä.  

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

Valitaan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Taina Ketola.  

Valitaan hänen varahenkilökseen Kirsi Launomaa. 
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16. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta 

Jalostustoimikunta 

NOU/NOME-toimikunta  

MEJÄ-toimikunta  

Harrastuslajien toimikunta (PK, vepe, agility, toko, rally-toko, nosework, koira-
tanssi)  

Leiritoimikunta 

(SNJ hallitus ehdottanut, että Harrastuslajien ja PK lajien toimikunta yhdistetään 
yhdeksi toimikunnaksi Harrastuslajien toimikunta.) 

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja: (ei ehdokkaita)  

Valtuutetaan uusi hallitus valitsemaan Jalostustoimikunnan puheenjohtaja.  

NOME-toimikunnan puheenjohtaja: Henriikka Kontturi (ei muita ehdokkaita) 

MEJÄ-toimikunnan puheenjohtaja: Timo Saario (ei muita ehdokkaita)  

Harrastuslajien toimikunnan puheenjohtaja: Kirsi Koivunen (ei muita ehdokkaita)  

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja: Anne Taipale (ei muita ehdokkaita)  

Leiritoimikunnan puheenjohtaja: Veera Holmberg (ei muita ehdokkaita)  

Rodunomaisten kokeiden tuomaritoimikunta (jatkaa autonomisesti, SNJ:n kirjan-
pidossa)  

Yhteistyötoimikunta (jatkaa yhteiselimenä autonomisesti, SNJ:n kirjanpidossa) 

17. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

a. Kiharakarvaisten noutajien jalostuksen tavoiteohjelma 

b. Kiharakarvaisten noutajien pevisa-esitys: Pentujen rekisteröinnin ehtona on 
vanhempien lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslau-
sunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 24 kk vanhempi. 

Päätös: Syyskokous on käsitellyt Kiharakarvaisten jalostuksen tavoiteohjelma 
sekä pevisa hallituksen esityksen mukaisesti. 

18. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle vii-
meistään elokuun loppuun mennessä ennen syyskokousta 

Asioita ei ole. 

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

Asioita ei ole. 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.56 
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Pöytäkirjan vakuudeksi:  

 

 

 

Kaarina _____/_____ 2021                                          Kuusankoski____/____ 2021 

 

_____________________________   __________________________ 

Liisa Ewart     Virve Jäntti 

puheenjohtaja     sihteeri  

 

Pori  ____/_____ 2021                      Nousiainen ___/_____2021 

 

 

_____________________________                          ___________________________  

Kari Grönman                      Antero Niittymäki 

pöytäkirjantarkastaja                                                   pöytäkirjantarkastaja 

 


