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ESITYSLISTA JA PÄÄTÖKSET
1. Kokouksen avaus
Kokous aloitettiin kello 14:02.
2. Valitaan kokouksen
a. puheenjohtaja
Rita Liikaluoma
b. sihteeri
Suvi Vihavainen
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Heidi Niemelä ja Laura Niska
d. kaksi ääntenlaskijaa
Päätettiin valita ääntenlaskijoiksi samat henkilöt kuin pöytäkirjantarkistajiksi. Heidi
Niemelä ja Laura Niska
3. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokous on kutsuttu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 14 vuorokautta ennen
kokouspäivämäärää. Kutsu lähetettiin yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti
sähköpostitse jäsenille.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Esitelllään toimintakertomus 2017 ja hyväksytään se
Rita Liikaluoma luki ääneen toimintakertomuksen. Rita pyysi luvan muuttaa tapahtumat
ajankohdan mukaiseen järjestykseen. Tähän suostuttiin. Suvi Vihavainen ehdotti, että

lisätään toimintakertomukseen yhdistyksen kalenteria koskevat tiedot. Tämä lisäys
nähtiin tarpeelliseksi ja siksi kalenteria koskevat tiedot lisätään kohtaan tiedotus ja
julkaisut.
6. Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Rita Liikaluoma esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
8. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
a. Kasvattajamaksu
Koettiin, että Nina Tuomen esitystä ei kannata hyväksyä. Syynä tähän oli se, että esitys
olisi vaatinut sääntömuutoksen tekemistä, ja asia pystytään järjestämään myös ilman
sääntömuutoksen tekemistä.
Päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että kasvattajamaksu on hyvä ja tarpeellinen.
Koettiin myös, että hyvitys pentujäsenien lisäämisestä on hyväksi. Päädyttiin siihen, että
korkeintaan kahden vuoden ajaksi/ 4 pennusta saisi hyvitystä maksusta. Maksun
summasta keskustellassa koettiin 20€ maksu sopivaksi. Päätettiin, mikäli loppuvuodesta
lisätään kasvattijäseniä, lähetetään lehdet mahdollisuuksien mukaan takautuvasti sekä
mahdollisesti tulossa olevat lehdet, ja lisätään jäseneksi seuraavalle vuodelle. Raja
loppuvuodelle on lokakuu.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
a. Yhdistyksen kilpailujen voittajien palkitseminen
Rita Liikaluoma jakoi kunniakirjat ja yhdistykselle toimitetut palkinnot uusille
voittajille. Osa palkinnoista oli jo toimitettu voittajille edellisten voittajien toimesta tai
muun tapahtuman yhteydessä. Poissaoleville voittajille kunniakirjat postitetaan ja
palkinnot toimitetaan mahdollisimman pian. Vielä yhdistykselle toimittamattomat
palkinnot toimitetaan voittajille mahdollisimman pian.
10. Keskustellaan muista esille nousevista asioita
Keskusteltiin mahdollisuuksista äitienpäivänä pidettävän matchshow-tapahtuman
sponsorointien suhteen. Mainos lehteen. Keitä pyytää?
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 15:37
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