
PÖYTÄKIRJA 

 

Suomen Prahanrottakoirat ry:n sääntömääräinen syyskokous 

 

 

Paikka: Tassula, Hanhisuontie 93, 31140 Urjala. 

Aika: 18.11.2018. 

 

Läsnäolijat: Tanja Eerilä, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Janika Kekki, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Miia Koskinen, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Paula Lohiniva, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Taru Parviainen, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Leena Pasternack, yhdistyksen varsinainen jäsen  

Rafael Pasternack, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Sini Piironen, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Tarja Pulli, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Arttu Salmesvuori, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Liisa Sillanpää, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Mari Vapaatalo-Jokinen, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Ilona Vehviläinen, yhdistyksen varsinainen jäsen 

Merja Vähätiitto, yhdistyksen varsinainen jäsen 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.19. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Lohiniva ja sihteeriksi Sini Piironen.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Taru Parviainen ja Mari 

Vapaatalo-Jokinen. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut kullekin jäsenryhmälle ja liittymismaksu 

Vahvistettiin vuoden 2019 jäsenmaksujen pysyvän ennallaan eli liittymismaksu 5€, 

varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€ ja nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€. Lisäksi 

hyväksytään pentujäsenmaksu 8€. Kts. Liite 1. 

6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle 

toimintakaudelle 

Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sellaisenaan. Kts. 

Liite 2. 

7. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Paula Lohiniva. 

8. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä mahdollisten eronneiden tilalle 

sekä varajäsen vaali 

Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ehdotettiin ja valittiin Liisa Sillanpää ja Taru 

Parviainen, sekä hallituksen varajäseneksi Rafael Pasternack. Hallituksen erovuorossa 

olevat jäsenet ovat Teija Luostarinen, Taru Parviainen ja hallituksen varajäsen Katja 

Huhtala. 

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kiiskinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Matti 

Alén. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Merjä Vähätiitto kertoo jalostustoimikunnan kuulumisia. Jalostuksen tavoiteohjelma on 

palautunut tarkistuskierrokselta korjausehdotuksineen, jotka tulee korjata vuoden 

loppuun mennessä Kirsi Sainion kanssa. Kun tämä jalostuksen tavoiteohjelma saadaan 

hyväksyttyä, aloitetaan tekemään uutta ohjelmaa vuosille 2019-2023. Tavoitteena on 

teettää uusi kysely jäsenille koirien terveyteen ym. liittyen, jotta saadaan uudet tilastot 

tehtyä. Näiden perusteella jalostuksen tavoiteohjelmaan voidaan tehdä suosituksia. 

Jalostustoimikuntaan kaivataan lisää osaavia käsiä kasvattajista, joilla on aikaa ja halua 

jalostuksen tavoiteohjelman tekemiseen. Uusi jalostustoimikunta valitaan ensi vuonna, 

kun tämän vuoden jalostuksen tavoiteohjelma saadaan valmiiksi.  



11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:36. 

 

 

 

 

 

 

 

Tampere  

 

  

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Paula Lohiniva, puheenjohtaja   Sini Piironen, sihteeri 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 

______________________________  ____________________________________ 

Taru Parviainen                                                   Mari Vapaatalo-Jokinen 

       

 



      Liite 1. 

LIITE KOHTAAN 5. 

 

Hallitus ehdottaa jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.  

 

• Liittymismaksu per henkilö tai pentue 5€ 

• Varsinais- ja kannatusjäsenmaksu 15€ 

• Nuoriso- ja perhejäsenmaksu 10€ 

• Pentujäsenmaksu 8€ - Jäsenyys on voimassa vuoden, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu 

toistaiseksi voimassaolevana varsinaisena jäsenenä sen henkilön nimissä  

 

  



Liite 2. 

LIITE KOHTAAN 6.  

 

Hallitus ehdottaa seuraavanlaista toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019 

 

• Luento ravinnosta alkuvuodesta 

• Match Show:n järjestäminen keväällä 

• Vuosikokouksen järjestäminen 

• Kesäpäivien järjestäminen 

• Vuoden 2019 koira- kilpailu 

• Syksyinen metsäretki 

 

 

Hallituksen laatima talousarvioehdotelma vuodelle 2019 

 

Tulot 

• Jäsenmaksut olemassa olevilta jäseniltä 38 x 15,00€ 5x 10,00€, yhteensä 620,00€ 

• Vuoden 2018 tavoite 5 uutta jäsentä 5 x 20 €  yhteensä 100,00€ 

• Match show tuotto     yhteensä 600,00€ 

Tulot yhteensä 1320,00€ 

Menot 

• Nordean palvelumaksut arvio    yhteensä -60,00€ 

• Match show kulut     yhteensä -150,00€ 

• Vuoden koirakilpailu palkinnot arvio   yhteensä -40,00€ 

• Jäsenmaksut SKKY ja kennelpiiri arvio   yhteensä -150,00€ 

• Nettisivujen ylläpitomaksut arvio    yhteensä -200,00€ 

• Kesäpäivät ym. tapahtumajärjestäminen arvio   yhteensä -400,00€  

Menot yhteensä 1000,00€ 

 

Arvio tuloksesta: 1320,00€ - 1000,00€ = 320,00€ 

 


