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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika: 14.11.2010
Paikka: Jyväskylä, Paviljonki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elina Myyryläinen avasi kokouksen kello 11.35.

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus

Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi. Paikalla oli 7 jäsentä (liitteenä osallistuja luettelo).
Valtakirjoja ei esitetty yhtään kappaletta.

3. Kokouksen virkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Myyryläinen.
Sihteeriksi valittiin Kirsi Asikainen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Grönlund ja Venla Grönlund.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 3/2010 sekä yhdistyksen
internetsivuilla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle 2011

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Myyryläinen.

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisten jäsenten Kirsi Honkala ja Anni Liukkonen tilalle ehdotettiin ja
valittiin Anni Liukkonen ja Tuija Ikäheimonen. Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Merja
Korhonen ja Päivi Grönlund.
Hallituksesta omasta pyynnöstään eronneen Kati Tiilikaisen tilalle ehdotettiin ja valittiin
vuodeksi Tuija Syrjäläinen.

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastaja valinta

Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Taina Kiimamaa ja
varatoiminnantarkastajaksi Minna Myyryläinen.



8. Vuoden 2011 jäsenmaksut 2/4

Hallitus esittää vuosikokoukselle jäsen maksujen pitämistä ennallaan.

Vuoden 2011 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan henkilöjäsen 20 euroa, perheenjäsen 4
euroa, ainaisjäsen 200euroa ja pentuejäsen 10 euroa.

      9. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen

             Vuoden 2011 toimintasuunnitelma

• Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään
muualla kuin näyttelykehän laidalla.

• Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa ja ylläpidetään yhdistyksen
kotisivuja internetissä.

• Julkaistaan vuosikirja 2010.
• Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin

kokouksissa.
• Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa.
• Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa.
• Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen jäsenille.
• Lisätään ja tuetaan jäsenistön koulutusta eri lajien toimitsija-tehtäviä varten.
• Pyritään kehittämään myyntiartikkelitarjontaa sekä kehittämään rodun esittelymateriaalia.
• Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia tapahtumia

Suomen eri alueilla.
• Järjestetään erikoisnäyttely Pieksämäellä 12.6.2011.

         Aloitetaan järjestelyt myös vuoden 2012 erikoisnäyttelyä ja 2013 erikoisnäyttelyä varten.
• Järjestetään tokon ja agilityn rotumestaruuskisat.
• Pyritään järjestämään paimennustaipumustesti.
• Järjestetään luonnetesti 13–14.8.2011 Tuusulassa.
• Jatketaan luonnetoimikunnan toimintaa.
• Selvitetään olemassa olevien jäsenrekisteriohjelmien ominaisuuksia ja soveltuvuutta.
• Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility,

  paimennus, pk, koiratanssi.

Tulo-ja menoarvio 2011

Tuotot
Jäsenmaksut                         4600,00 €
Ilmoitustuotot    350,00 €
Myyntituotot    300,00 €
Näyttelytuotot    400,00 €
Muut tuot    400,00 €
Yhteensä 6050,00 €



Kulut 3/4
Jäsenmaksut (SSKY, ISIC, P-P kennelp.)  650,00 €
Lehden painatus 2400,00 €
Postikulut (Hundur, HShop ja muut) 1150,00 €
Pankkikulut   150,00 €
Kulukorvaukset   200,00 €
ISIC-matkakulut (2 hlö)   600,00 €
Osallistumismaksut joukkuekisoihin   200,00 €
Jalostustoimikunta   300,00 €
Koulutustapahtuma- ja kouluttautumistuki   600,00 €
Tuki alueellisille tapahtumille   400,00 €
Muut kulut   230,00 €
Yhteensä  6880,00 €

Budjetin ylitys (830 euroa) katetaan pääomasta.

Hallituksen esittämä vuoden 2011 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
hyväksyttiin.

    10.  Vuoden 2011 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri

ISIC-seminaariin yhdistystä edustamaan valittiin Riitta Lumiluoto ja Elina Myyryläinen.
Vuonna 2011 ISIC-seminaari pidetään Hollannissa.
SSKY.n kokouksiin valittiin Katariina Jarkko.
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokousedustajan hallitus valitsee lähempänä ajankohtaa.

    11.  MH-luonnekuvauksen lisääminen valioarvosääntöön

Vuosikokoukselle 14.11.2010 Jyväskylässä hallitus esittää kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1
FI MVA
Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta:
Luonnetestitulos eli hyväksytty tai hylätty (testi keskeytetty – tulosta ei hyväksytä) tai
tottelevaisuuskokeen koulutustunnus (vähintään alokasluokan TK1) tai hyväksytty tulos
käyttäytymiskokeesta tai MH-luonteenkuvaus tai muu vastaava Kennelliiton hyväksymä
luonteenkuvaus (testi keskeytetty -tulosta ei hyväksytä).

Vaihtoehto 2 
FI MVA
Luonnetestitulos eli hyväksytty tai hylätty (testi keskeytetty – tulosta ei hyväksytä) tai
tottelevaisuuskokeen koulutustunnus (vähintään alokasluokan TK1) tai hyväksytty tulos
käyttäytymiskokeesta tai MH-luonteenkuvaus tai muu vastaava Kennelliiton hyväksymä
luonteenkuvaus (testi keskeytetty -tulosta ei hyväksytä).

Koska jäsenistöä ei ehditty informoida vaihtoehtojen sanamuunnoksista, lähinnä vaihtoehto
1.n kohdalla (Suomalaisessa omistuksessa / hallitsema koira) päätti vuosikokous hyväksyä
vaihtoehto 2.n esitettäväksi SSKY.n valtuustolle tämän kevätkokouksessa 2011.
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Esitellään jäsenistölle vaihtoehto ykkösessä esiintyvä Suomalaisen omistama / hallitsema
koira vaatimus.  Tarvittaessa tehdään valioarvosääntöön muutosehdotus kevätkokouksessa
2011 jäsenistön päätettäväksi.

     12.  Vuoden 2012 erikoisnäyttely

Vuoden 2012 erikoisnäyttely pidetään Suomen Seurakoirayhdistyksen erikoisnäyttelyn
yhteydessä Heinolassa. SSKY järjestää Islanninlammaskoirille oman kehän hieman
sivumpaan.

13. Muut asiat

Muita asioita ei esitetty.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Elina Myyryläinen päätti kokouksen kello 12.21

Jyväskylä 14.11.2010

___________________________                                 _____________________________
            Elina Myyryläinen, puheenjohtaja                                     Kirsi Asikainen, sihteeri

___________________________                          ___________________________
                 pöytäkirjantarkastaja                        pöytäkirjantarkastaja
                   Päivi Grönlund    Venla Grönlund


