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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS   PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: 16.11.2013 

Paikka: Jyväskylä, Paviljonki 

 

1. Kokouksen avaus 
Katariina Jarkko avasi kokouksen kello 14.51. 
 

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus 
Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi. Paikalla oli 15 jäsentä ja yksi ei jäsen (liitteenä 
osallistujien luettelo). Valtakirjoja oli yksi kappale. 
 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 
Puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jarkko 
Sihteeriksi valittiin Kirsi Asikainen 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Korhonen ja Sirkku Eevas-
Leppälä. Heidän piti poistua paikalta kesken kokouksen kello 15.36. Uusiksi pöytäkirjan 
tarkastajiksi valittiin Riika Kivirinta ja Kristiina Virolainen. 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 3/2013, sekä yhdistyksen 
internetsivuilla 5.10.2013, eli yli 14 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

5. Islanninkoirat ry:n puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2013 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Katariina Jarkko. 
 

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten Anni Liukkosen ja Tuija Turusen tilalle valittiin 
äänestyksellä Kirsi Asikainen (6 ääntä) ja Jenni Julin (5 ääntä).  Tiina Hyvösen erotessa 
hallituksesta hänen tilalleen kahdeksi vuodeksi valittiin Riika Kivirinta (3 ääntä) 
Varajäseniksi valittiin Elina Myyryläinen ja Tuija Turunen. 
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Hallituksen varsinaiset jäsenet valittiin suljetulla lippuäänestyksellä. Jokainen jäsen laittoi 
yhden nimen lippuunsa ja ääntenlaskijat Merja Korhonen sekä Sirkku Eevas-Leppälä 
laskivat äänet.  Ehdolla varsinaisiksi jäseniksi olivat: Kirsi Asikainen, Jenni Julin, Riika 
Kivirinta ja Tuija Turunen. 
 

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
Islanninlammaskoirat ry:n toiminta ei edellytä tilintarkastajien valintaa, joten yhdistykselle 
valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Taina Kiimamaa. Varatoiminnantarkastajaa ei valittu. 
 

8. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
Esityslistaan tehtiin poikkeus ja toimintasuunnitelma käsiteltiin ennen jäsenmaksujen 
käsittelyä. 
 
Hallitus esitti syyskokoukselle toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 seuraavaa: 
 
– Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään 
muualla kuin koiranäyttelyn yhteydessä.  
– Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa ja ylläpidetään yhdistyksen   
   kotisivuja internetissä.  
– Julkaistaan vuosikirja 2014.  
– Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan  
   kennelpiirin kokouksissa ja KoiraExpossa 2014.  
– Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa.  
– Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa.  
– Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen  
   jäsenille.  
– Pyritään järjestämään jalostuspäivät  
- Pyritään lisäämään ja tukemaan jäsenistön koulutusta eri lajien toimitsijatehtäviä varten.  
– Pyritään kehittämään myyntiartikkelitarjontaa sekä kehittämään rodun  
  esittelymateriaalia.  
– Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja alueellista toimintaa sekä tuetaan alueellisia  
  tapahtumia Suomen eri alueilla.  
– Järjestetään erikoisnäyttely 2014 Kokkolassa ja jatketaan erikoisnäyttelyn 2015  
  valmistelua.  
– Järjestetään yhdistyksen 20-vuotisjuhlallisuudet erikoisnäyttelyn yhteyteen.  
– Järjestetään tokon ja agilityn rotumestaruuskisat.  
– Pyritään järjestämään paimennuskoulutusta ja –testausta. 

 
 



      3/(6) 
– Pyritään järjestämään luonnetesti.  
– Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility,  
  paimennus, pk, koiratanssi.  
– Pyritään järjestämään kesällä islanninkoirien koulutus/leiri -viikonloppu.  
– Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten erikoisnäyttelyn yhteyteen  
   arpajaiset  
- Pyritään järjestämään varainkeruuta varten match show/möllitoko.  
– Aloitetaan kotisivujen uudistaminen  
 
Syyskokous halusi lisätä rally-tokon rotumestaruuskisa kohtaan. 
Paimennustaipumustestistä halutaan luopua, sillä tilalle on tullut virallisia testejä. 
Pääpainoa halutaan laittaa paimennuskoulutukselle eripuolella Suomea. 
 
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelmaksi 2014 seuraavaa: 
 
– Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset, joista toinen pyritään järjestämään 
muualla kuin koiranäyttelyn yhteydessä.  
– Jatketaan Hundur – lehden toimittamista neljästi vuodessa ja ylläpidetään yhdistyksen   
   kotisivuja internetissä.  
– Julkaistaan vuosikirja 2014.  
– Pyritään yhdistyksen olevan edustettuna ISIC:n, SSKY:n ja Pohjois-Pohjanmaan  
   kennelpiirin kokouksissa ja KoiraExpossa 2014.  
– Pyritään vaikuttamaan rotua koskeviin asioihin SKL:ssa.  
– Jatketaan pentuvälitys/rotuneuvonta – toimintaa.  
– Jalostustoimikunnan toimintaa jatketaan ja annetaan jalostusneuvontaa yhdistyksen  
   jäsenille.  
– Pyritään järjestämään jalostuspäivät  
- Pyritään lisäämään ja tukemaan 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 2014 Kokkolassa ja jatketaan erikoisnäyttelyn 2015  
  valmistelua.  
– Järjestetään yhdistyksen 20-vuotisjuhlallisuudet erikoisnäyttelyn yhteyteen.  
– Järjestetään toko, agilityn ja rally-tokon rotumestaruuskisat.  
– Pyritään järjestämään paimennuskoulutuksia eri puolilla Suomea. 
– Pyritään järjestämään luonnetesti.  
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- Pyritään järjestämään ja tuetaan koulutus- ja harrastustapahtumia: esim. toko, agility,  
  paimennus, pk, koiratanssi.  
– Pyritään järjestämään kesällä islanninkoirien koulutus/leiri -viikonloppu.  
– Pyritään järjestämään toimintavarojen keruuta varten erikoisnäyttelyn yhteyteen  
   arpajaiset  
- Pyritään järjestämään varainkeruuta varten match show/möllitoko.  
– Aloitetaan kotisivujen uudistaminen  
 

9. Vuoden 2014 jäsenmaksut 
Hallitus esitti syyskokoukselle jäsenmaksujen nostamista 10 %. 
Varsinainen jäsen 22€  
Perhejäsen 5€  
Ainaisjäsen 220€  
Pentuejäsen 11€  
 
Syyskokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuoden 2014 jäsenmaksuista.  
 
Iita-Mari Laamanen poistui kokouksesta kello 15:16. 
 

10.  Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 
Hallitus esitti syyskokoukselle tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2014 seuraavaa: Esityksessä 
huomioitu entinen jäsenmaksu ja korotettu jäsenmaksu. 
 
Tuotot  
Myyntituotot (Hundur Shop) 3300,00  
llmoitustuotot 200,00  
Näyttelytuotot 1800,00  
Koulutustuotot 4600,00  
Tutustumispaketit 300,00  
Muut tuotot (avustukset, MS) 800,00  
Jäsenmaksut 5900,00 (á 20e) / 6500 (á 22e)  
Yhteensä 17100,00 (jäsenmaksu 20e)/ 17700,00 (jäsenmaksu 22e)  
 
Kulut  
Tavaran hankinta, Hundur shop - -2500,00  
Hundurin painatus -5400,00  
Näyttelykulut -1200,00  
Koulutuskulut -5800,00  
Jalostustoimikunnan avustukset -100,00  



Postimaksut -500,00      5/(6) 
Pankkikulut -250,00  
Jäsenmaksut -760,00  
Osallistumismaksut 100,00  
Kulukorvaukset (toimihenkilöiden korvaukset) -200,00  
ISIC seminaari osallistuminen 2:lle -350,00  
muut kulut - 500,00 (juhlavuoden 2014 kulut)  
Yhteensä - 17660,00  
 
Tulos -560,00 (jäsenmaksu 20e) /+ 40,00 (jäsenmaksu 22e)  
 
Syyskokouksen hyväksyttyä aiemmin korotetun jäsenmaksun vuoden 2014 tulo- ja 
menoarvio on seuraava: 
 
Tuotot  
Myyntituotot (Hundur Shop) 3300,00  
llmoitustuotot 200,00  
Näyttelytuotot 1800,00  
Koulutustuotot 4600,00  
Tutustumispaketit 300,00  
Muut tuotot (avustukset, MS) 800,00  
Jäsenmaksut 6500 (á 22e)  
Yhteensä 17700,00 (jäsenmaksu 22e)  
 
Kulut  
Tavaran hankinta, Hundur shop -2500,00  
Hundurin painatus -5400,00  
Näyttelykulut -1200,00  
Koulutuskulut -5800,00  
Jalostustoimikunnan avustukset -100,00  
Postimaksut -500,00  
Pankkikulut -250,00  
Jäsenmaksut -760,00  
Osallistumismaksut 100,00  
Kulukorvaukset (toimihenkilöiden korvaukset) -200,00  
ISIC seminaari osallistuminen 2:lle -350,00  
muut kulut - 500,00 (juhlavuoden 2014 kulut)  
Yhteensä - 17660,00  
 
Tulos + 40,00 (jäsenmaksu 22e)  
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11. Vuoden 2013 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri 

ISIC-seminaariin yhdistystä edustamaan valittiin Katariina Jarkko ja Anne Vaskio. 
SSKY:n kokouksiin valittiin Katariina Jarkko 
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokousedustajaksi valittiin Mirja Hyttinen. Mikäli hän on 
estynyt edustamasta, hallitus päättää uuden edustajan. 
 

12. Muut asiat 
Katariina Jarkko esitteli syyskokousväelle ISICI toimintaa. Katariina Jarkko on kutsuttu 
kolmeksi vuodeksi ISIC johtoryhmään vuoden 2014 alusta. 
 
Katariina Jarkko esitteli syyskokousväelle tapahtumien kulujenseurantalomakkeen. 
Lomakkeen tarkoituksena on helpottaa alueellisten ja tapahtumien tukien hakemista sekä 
niiden seurantaa. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Katariina Jarkko päätti kokouksen kello 16:10. 
 
Jyväskylä 16.11.2013 
 
 
 
 
 
_______________________                            _________________________ 
Katariina Jarkko, puheenjohtaja   Kirsi Asikainen, sihteeri 
 
 
 
 
 
_______________________   __________________________ 
          Riika Kivirinta,           Kristiina Virolainen, 
   pöytäkirjantarkastaja                                                       pöytäkirjantarkastaja 


