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1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous klo 14.13. Paikalla Rita Liikaluoma, Päivi Hituri ja Nina Hartikainen. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 

 PJ Rita Liikaluoma,  sihteeri Päivi Hituri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten laskijat Päivi Hituri ja 
Nina Hartikainen. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus 

 Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kutsut on lähetetty sähköpostilla 9.11.2019 
jäsenistölle. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 2020 

 Korjataan toimintasuunnitelmasta lehden osalta 2018 vuosikirja; näyttelyarvostelut eivät ole 
saatavilla joten sen osalta vuosikirjaa ei tule. Manssitreffien paikka vielä avoinna.  Match shown lisäksi 
voidaan järjestää muita tapahtumia varojen keräämiseksi. Muuten hyväksytään toimintasuunnitelma. 

6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 2020 

 Hyväksytään tulo-ja menoarvio 2020. 

7. Liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kasvattajamaksun suuruuden määrääminen seuraavalle 
kalenterivuodelle 2020 

 Pidetään nykyiset maksut ennallaan. Lisää jäseniä kaivataan, jäsenmaksun korotuspaineita 
on lehden kustannusten vuoksi. 

8. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä 
varajäsenten vaali. Erovuorossa hallituksessa ovat Päivi Hänninen, Heidi Niemelä ja Reetta Karjalainen. 
Marja Paakkinen, Merituulia Asikainen ja Jaana Kekkonen jatkavat vuodelle 2020. 

A) Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta 

• Hallituksessa jatkaa vuodelle 2020 Merituulia Asikainen, Marja Paakkinen ja 
Jaana Kekkonen. Heidi Niemelä ja Reetta Karjalainen lupautuivat jatkamaan 
kaudelle 2020-2021. Uutena valittiin Kaisa Laitinen. 

B) Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

• Puheenjohtaja ehdokkaita ei ollut joten Rita Liikaluoma lupasi jatkaa.  



C) Yhdistyksen hallituksen varajäsenten valinta 

• Päivi Hituri lupautui jatkamaan ja uutena valittiin Nina Hartikainen. 

9. Hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali 

  Toimikuntien osalta hallitus ja toimikuntien vetäjät tiedustelevat innokkaita 
toimijoita toimikuntiin sähköpostilla ja/tai toimikuntien omilla Facebook-sivuilla. 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

  Jaakko Vilenius on ilmoittanut jatkavansa yhdistyksen toiminnantarkastajana. 
Yhdistyksen hallitukselle myönnetään lupa hankkia toinen toiminnantarkastaja. 

11. Valitaan yhdistyksen taloudenhoitaja 

Uusia ehdokkaita ei taloudenhoitajan tehtävään löytynyt joten Nina 
Honkaniemi on luvannut jatkaa toistaiseksi. 

12. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat  

- yhdistyksen liittyminen SAGIin 
▪ Yhdistyksen hallitukselle myönnetään lupa liittää yhdistys SAG:iin, mikäli 

siitä ei koidu yhdistykselle liian suurta kuluerää. 
- haku rotua harrastavaksi yhdistykseksi  

▪ Yhdistyksen hallitukselle myönnetään lupa hakea rotua harrastavaksi 
yhdistykseksi. 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

14. Keskustellaan muista esille nousevista aiheista 

 Keskusteltiin jäsenten aktivoinnista vapaaehtoistoimintaan.  

15. Kokouksen päättäminen 
 Päätetään kokous 15.18 

 

________________________  

Puheenjohtaja Rita Liikaluoma 

Pöytäkirjantarkastajat 

________________________    ______________________ 

Päivi Hituri    Nina Hartikainen 

 

 

 

 


