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Aika:  Sunnuntaina 18.11.2018 klo 11.00 (Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10.30) 
Paikka: Sokos Hotel Ilves,Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere 
 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. Kokouksen avaus  

SNJ ry:n varapuheenjohtaja Sanna Tahvanainen avasi kokouksen klo 11.02 

2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus 

Kokouksessa on läsnä 26 henkilöä, joista 19 henkilöä on SNJ:n jäsenyhdistysten val-
tuuttamia äänivaltaisia edustajia.  

3. Todetaan kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous sääntömääräiseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Valitaan Antero Niittymäki. 

5. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Valitaan Marja Lehtiö. 

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Valitaan Miia Koski ja Riitta Hynninen. 

7. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa 

Valitaan Miia Koski, Riitta Hynninen ja Mari Mamia. 

8. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksytään. 

9. Päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja liittymis- ja jäsenmaksuista 
tulevalle toimintavuodelle 

Liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2019   

 2018 Esitys 2019 Päätös 2019 
Liittymismaksu (0 €) 0 € 0 € 
Vuosimaksu (17 €) 17 € 17 € 
Perhejäsen (1 €) 1 € 1 € 
Vuosimaksu ”suorajäsen”  (21 €) 21 € 21 € 
Perhejäsen ”suorajäsen”  3 € 3 € 3 € 
Pentuejäsen 10 € 10 € 10 €  
 
SNJ ry:n varapuheenjohtaja Sanna Tahvanainen esitteli toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion. Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja jäsen-
maksut esitetyn mukaisesti. 

Nome-toimikuntaa pyydetään ottamaan Metsästäjäliittoon --> yhteistyö esimerkiksi Met-
so-leirien kanssa. 
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10. Määrätään järjestön järjestämien kokeiden osanottomaksujen suuruus 

Noutajien rodunomaisten kokeet: 
 2018 Esitys 2019 Päätös 2019 
NOU  (35 €) 35 € 35 € 
WT (35 €) 40 € 40 € 
NOME-B (40 €) 40 € 40 € 
NOME-A (100 €) 100 € 100 € 
 
 
Näyttelyt: 
jun-, nuo-, avo-, käy- ja valioluokat  (37 €) 37 € 37 € 
saman omistajan 2.jne koirat  (32 €) 32 € 32 € 
edellä mainitut luokat, ilmoittautumiset samalla kertaa   
pennut, veteraanit (32 €) 32 € 32 € 
yli 10 v. veteraanit veteraaneihin  (maksutta)  maksutta maksutta 
 
MEJÄ  (50 €) 50 € 50 € 
TOKO  (25 €) 25 € 25 € 
Rally-TOKO  (23 €) 23 € 23 € 
BH-koe  (35 €) 35 € 35 € 
VEPE  (35 €) 35 € 35 € 
MH-luonnekuvaus  (85 €) 85 € 85 €
  
PK-lajit – valtuutetaan pk-lajivastaava vahvistamaan koehinnat.  
 
Päätetään hyväksyä järjestön järjestämien kokeiden osanottomaksut esitetyn mukaises-
ti. 
 

11. Päätetään järjestön matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle 

Päätetään seuraavasti: 

Kilometrikorvaus pidetään ennallaan, enimmillään 0,3 €/km vuonna 2019. 
Toimihenkilöiden osalta on noudatettu verohallinnon vuosittaista päätöstä päivärahoista 
ja kilometrikorvauksista. Toimihenkilöillä tarkoitetaan tässä virallisia tuomareita. 
 
Peräkärrylisä on 7 s/km ja lisämatkustaja on 3 s/km 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kesäleiriä koskevat kilometrikorvaukset erillisellä pää-
töksellä. 
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12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohta-

jaksi 

Valitaan Sanna Sierilä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. 

13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varahenkilöineen ero-
vuoroisten tilalle sääntöjen 15§:ä noudattaen 

Valitaan seuraavat henkilöt kaudelle 2019 – 2021 

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Marko Saarni Minna Aalto-Vainio 
Emmi Merta Riitta Hynninen 
Ari-Pekka Fontell Minna Kallio 
 
Valitaan seuraavat henkilöt kaudelle 2019-2020 
 
Sanna Tahvanainen (Anne Laukkanen, kausi voimassa) 
(Maija Päivärinta, kausi voimassa) Mari Lindsten 
 

14. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä 

Valitaan varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Maria Raikamo ja Taina Ketola. 
Valitaan heidän varahenkilöikseen Anu Koskiahde ja Ari Huttunen. 

15. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien ja rotukohtaisten 
jalostusneuvojien valinta 

Päätetään seuraavien toimikuntien puheenjohtajat ja SNJ:n jalostusneuvojat 

Jalostusneuvojat Maija Päivärinta (kiharakarvainen noutaja) 
 Anne Woivalin (chesapeakelahdennoutaja) 
Nome-toimikunta Sari Lehtonen-Lammi 
Mejä-toimikunta Timo Saario 
 
Tuomaritoimikunta (jatkaa autonomisesti, SNJ:n kirjanpidossa) 

Yhteistyötoimikunta (jatkaa yhteiselimenä autonomisesti, SNJ:n kirjanpidossa) 

Tuomaritoimikunnan kennelliitossa hyväksytyn toimiohjeen mukaan tuomaritoimikunta 
valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ja yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja on kier-
tävä toimi siten kuin rotuyhdistysten hyväksymissä yhteistyötoimikunnan toimintaohjeis-
sa säädetään. Toimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan vuosittain järjestäy-
tymiskokouksessaan. 

Päätetään antaa hallitukselle valtuudet nimetä muiden harrastuslajien osalle lajivastaa-
vat.  
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16. Valitaan järjestön edustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n ko-
kouksiin sekä ehdokkaat varamiehineen sen valtuustoon, muista edustajista 
päättää järjestön hallitus 

Järjestön syyskokous on päättänyt 7.11.2015, että vuosille 2017–2019 varsinaiseksi 
edustajaksi valittiin Ari-Pekka Fontell ja hänen varajäsenekseen Kirsi Launomaa.  

Tänä vuonna valitaan valtuuston edustaja ja hänen varajäsensä kaudelle 2020-2022. 

Ari-Pekka Fontell on käytettävissä SNJ:n valtuustoedustajaksi. Kirsi Launomaa ei ole 
käytettävissä.  

Sanna Sierilä on käytettävissä valtuuston varaedustajaksi. 

Valitaan esityksen mukaisesti Ari-Pekka Fontell varsinaiseksi edustajaksi, ja Sanna Sie-
rilä varaedustajaksi. 

17. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 

Ei ole. 

18. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hal-
litukselle viimeistään elokuun loppuun mennessä ennen syyskokousta 

Ei ole. 

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

Ei ole. 

20. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohta päätti kokouksen kello 12.06 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

______________ _____/_____ 2019 ____________  _____/_____2019 

 

_____________________________ ___________________________ 

Antero Niittymäki  Marja Lehtiö 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

______________ _____/_____ 2019 ____________  _____/_____2019 

 

_____________________________ ___________________________  

Miia Koski   Riitta Hynninen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 


