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SUOMEN PRAHANROTTAKOIRAT RY PÖYTÄKIRJA

_______________________________________________________________________________________

Aihe: Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: su 20.3.2022 klo 12.09–13.02

Paikka: Virtuaalikokous, Zoom-palvelu

Läsnä: Nina Ahlgrén
Mari Grönroos
Janne Huttunen
Janika Kekki
Miia Koskinen
Pirita Lemponen
Paula Lohiniva
Teija Luostarinen
Henna Mattila
Kati Oksanen
Kim Park
Sini Piironen
Mari Vapaatalo
Merja Vähätiitto

_______________________________________________________________________________________

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.09.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Miia Koskinen, sihteeriksi Henna Mattila, pöytäkirjan
tarkastajiksi Merja Vähätiitto ja Janne Huttunen sekä ääntenlaskijaksi Henna Mattila
(poikkeuksellisesti virtuaalisen äänestyskoppi.fi-palvelun takia).

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja jalostustoimikunnan toimintakertomukset (LIITTEET 1-
2)
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, joka oli lähetetty nähtäväksi jäsenille
kokouskutsun yhteydessä. Todettiin, että koronapandemian vuoksi kaikkia toimintasuunnitelman
tapahtumia ei pystytty järjestämään. Toimintakertomukseen ei ollut lisättävää

Merja Vähätiitto esitteli jalostustoimikunnan toimintakertomusta. Jalostustoimikunnan
toimintakertomuksen päätettiin lisätä maininta jalostusneuvojan kurssista, jolle osallistuivat Janika
Kekki ja Erja Jern 6.-7.11.2021.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto (LIITTEET 3-4)
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Näihin ei ollut lisättävää.
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7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.

8. Valitaan tarvittavat edustajat
Päätettiin, että hallitus aina valitsee keskuudestaan edustajan kuhunkin tilaisuuteen.

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle ja liittymismaksu
(LIITE 5)
Vahvistettiin seuraavan vuoden jäsenmaksut LIITTEEN 5 mukaisesti.

Varsinainen jäsen 15 eur
Kannatusjäsen 15 eur
Nuorisojäsen (alle 18 v.)     10 eur
Perhejäsen 10 eur
Pentujäsenmaksu 8 eur
Liittymismaksu 5 eur

Liittyessä jäseneksi 1.7.–31.12. on jäsenmaksu 50 % normaalista jäsenmaksusta, liittymisvuoden
loppuun saakka. Liittymismaksu maksetaan aina kokonaisuudessaan.

10. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio LIITTEIDEN 6-7 mukaisesti.

11. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaalit
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisellä päätöksellä Miia Koskinen.

12. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden tilalle sekä
varajäsenen vaali
Hallituksen varsinaisista jäsenistä Janika Kekki ilmoitti etukäteen eroavansa hallituksesta. Lisäksi
erovuorossa olivat Henna Mattila ja Mari Vapaatalo sekä varajäsen Pirita Lemponen. Eronneiden ja
erovuoroisten tilalle valittiin Henna Mattila, Kati Oksanen ja Mari Vapaatalo. Varajäseneksi valittiin
Kim Park.

13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kiiskinen ja varatoiminnantarkastajaksi Janne Huttunen.

14. Yhdistyksen sääntöjen tarkennus (LIITE 8)
Hyväksyttiin yhdistyksen sääntöjen tarkennus LIITTEEN 8 mukaisesti.

Hallitus ehdottaa yhdistyksen sääntöihin tarkennuksia.
Säännöissä sanotaan 4 §, että: Pentujäsen on henkilö, jonka jäsenyyden yhdistykseen kustantaa
kasvattaja pennun uuden omistajan puolesta ensimmäisen vuoden ajaksi.
Hallitus ehdottaa, että lause poistetaan ja korvataan seuraavalla:
Pentujäsen on henkilö, jonka jäsenyyden yhdistykseen kustantaa kasvattaja pennun uuden omistajan
puolesta kuluvaksi vuodeksi. Pentujäseneksi liittäminen tulee tapahtua ennen kuin pentu täyttää
kuusi (6) kuukautta.

Lisäys sääntöihin:
Hallitus ehdottaa, että 10 § loppuun lisätään, että: Yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua
virtuaalisesti tai kokouskutsussa esitetyssä osoitteessa.
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15. Hallitus ehdottaa yhdistyksen kotipaikan ja kennelpiirin vaihtoa (LIITE 9)
Hyväksyttiin yhdistyksen kotipaikan ja kennelpiirin vaihto LIITTEEN 9 mukaisesti.

Suomen Prahanrottakoirat ry:n hallitus ehdotti, että yhdistyksen kotipaikka muutetaan Saarijärveltä
Tampereelle ja täten yhdistys eroaa Keski-Suomen Kennelpiiristä ja liittyy Pohjois-Hämeen
Kennelpiiriin.

16. Käsitellään muut esille nousevat asiat
Paula Lohiniva ehdotti yhdistyksen liittymistä Suomen Agilityliittoon (SAGI). Ehdotus sai kannatusta,
mutta esitettiin varainkeruutta jäsenyyden rahoittamiseksi, sillä jäsenyys edesauttaa vain muutamia
yhdistyksen jäseniä. Paula Lohiniva selvittää selvittää asiaa tarkemmin ja tämän jälkeen asia
päätetään aikanaan hallituksen kokouksessa.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________________ ____________________________________
Miia Koskinen, puheenjohtaja, pvm. Henna Mattila, sihteeri, pvm.

___________________________________ ____________________________________
Merja Vähätiitto, pöytäkirjantarkastaja, pvm. Janne Huttunen, pöytäkirjantarkastaja, pvm


