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Aika 24.11.2013 

Paikka Helsingin Seudun kennelpiirin toimitila, Helsinki 

Läsnä Mia Vesala, Marianne Virta, Mia Peltoniemi, Ulla Saarinen, Emmi Vihanto, 

Sanna Vehkomäki, Merja Alén, Hannele Ståhl, Tarja Koivunen 

 

 

 

1 §  Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Mia Vesala avasi kokouksen klo 13.00.  

 

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Mia Vesala, sihteeriksi Mia 

Peltoniemi,  pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Ståhl ja Tarja Koivunen sekä 

ääntenlaskijoiksi Ulla Saarinen ja Merja Alén.  

 

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on ollut Harjakoira-lehdessä  3/13. Kokous todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.  

 

Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2014: 

Jäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan. 

*Varsinainen jäsen 25 € 

*Perheenjäsen 10 € 

*Nuorisojäsen (alle 15-vuotiaat) 15 € 

*Yhdistyksen jäsenkasvattajan liittäessä kunkin pentueen omistajat yhdellä kertaa 

yhdistyksen vuosijäseniksi on jäsenmaksu 10 €/henkilö liittymisvuonna.  

 

6 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen muut jäsenet erovuoroisten 

tilalle sekä muut tarvittavat hallituksen jäsenet 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014:  

Mia Vesala  

 

Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin yhdistyksen sihteeriksi vuodelle  2014:  

Emmi Vihanto 

 

Erovuoroiset varsinaiset hallituksen jäsenet Mia Peltoniemi ja Emmi Vihanto sekä 

hallituksen varajäsen Katariina Kahri. 

Mia Peltoniemi jatkaa tehtävässään kauden 2014-2015 

Katariina Kahri valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2014-2015. 

Sanna Vehkomäki valittiin hallituksen varajäseneksi kaudelle 2014-2015. Muut 

hallituksen jäsenet vuonna 2014 ovat, varsinaiset hallituksen jäsenet Mari Sammal sekä 

Marianne Virta ja varajäsen Ulla Saarinen.  
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7 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö. 

Valittiin toiminnantarkastajiksi  Hannel Såhl ja Tarja Koivunen sekä varahenkilöksi 

Merja Alén.  

 

8 § Jäsenaloite ja sääntömuutosesitys 

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai jäsenille toimitettavassa 

yhdistyksen tiedotuslehdessä. 

  

ehdotus muutokseksi; 

  

11. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta. Kokouskutsu esitetään yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen lehdessä tai 

jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Ylimääräisen kokouksen 

kokouskutsu esitetään aina lehdessä tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai 

sähköpostilla. Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot jäsenille. 

  

Lisäksi toivon, että sääntöihin lisätään päivämäärä, mihin mennessä kevät- ja 

syyskokoukseen on jäsenistöltä tultava esityslistalle esitettävät asiat; 

  

Kevätkokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet helmikuun 1. päivään mennessä ja 

syyskokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti 

elokuun 1. päivään mennessä. 

  

Ystävällisin terveisin jäsenet 

Mia ja Kia Peltoniemi 

 

Sääntömuutos hyväksyttiin, mutta sääntömuutosehdotuksesta esitettiin poistettavaksi 

lause; Ylimääräisen kokouksen kokouskutsu esitetään aina lehdessä tai jäsenille 

lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. 

 

Tarkistetaan SKKY:lta, voidaanko tämä katsoa hyväksytyksi yleiskokouksessa, 

vaikka ehdotusta hiukan muutettiin ja voiko tämä edetä näin SKKY:n 

hyväksyttäväksi. PRH:lle sääntömuutos toimitetaan kevätkokouksen jälkeen, koska 

kevätkokoukseen on tulossa sääntömuutos esitys koskien kokousten koollekutsumista. 

 

9 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 Ei muita käsiteltäviä asioita. 

 

10 § Kokouksen päätös  

 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40. 
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Vakuudeksi, 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Mia Vesala, puheenjohtaja   Mia Peltoniemi, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

______________________________  ______________________________ 

Hannele Ståhl    Tarja Koivunen   

  

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet; 

Toimintasuunnitelma 2014 

Tulo- ja menoarvio 2014 


