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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS   PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 19.11.2011 
Paikka: Jyväskylä, Paviljonki 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kirsi Asikainen avasi kokouksen kello 15.49. 
 

2. Kokousedustajien äänivaltaisuus ja valtakirjojen tarkastus 
 
Kokousedustajat todettiin äänivaltaisiksi. Paikalla oli 8 jäsentä (liitteenä osallistuja luettelo). 
Valtakirjoja esitettiin 2 kappaletta. 
 

3. Kokouksen virkailijoiden valinta 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Asikainen. Sihteeriksi valittiin Katariina Jarkko. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Turunen ja Waltteri Turunen. 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokouksesta on ilmoitettu jäsenistölle Hundur-lehdessä 3/2011 sekä yhdistyksen internet-
sivuilla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle 2012 
 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Waltteri Turunen. 
 

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta 
 
Hallituksen erovuoroisten jäsenten Tuija Syrjäläisen ja Heidi Hautalan tilalle ehdotettiin ja 
valittiin Tuula Honkonen ja Tuija Syrjäläinen. Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Päivi 
Grönlund ja Kirsi Honkala. 
 

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastaja valinta 
 
Toiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Satu Grahn ja varatoiminnantarkastajaksi 
Minna Myyryläinen. 
 

8. Vuoden 2012 jäsenmaksut    
 

Hallitus esittää vuosikokoukselle jäsen maksujen pitämistä ennallaan. 
Vuoden 2012 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan henkilöjäsen 20 euroa, perheenjäsen 4 
euroa, ainaisjäsen 200euroa ja pentuejäsen 10 euroa. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 



       2/(3) 
      9. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen  

 
• Vuoden 2012 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 2011.  
•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 SSKYn 90 -vuotis näyttelyn yhteydessä 15.9.2012 
Heinolassa. Aloitetaan järjestelyt myös vuoden 2013 erikoisnäyttelyä ja 2014 
erikoisnäyttelyä varten.  
•Järjestetään tokon ja agilityn rotumestaruuskisat.  
•Pyritään järjestämään paimennustaipumustesti ja paimennuskoulutusta.  
•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 match show ja 
erikoisnäyttelyn yhteyteen arpajaiset 
 

         Tulo-ja menoarvio 2012 
Tuotot  
jäsenmaksutuotot 4680  
pentuejäsenet 300  
HundurShop tuotot 700  
Hundur ilmoitukset 350  
Saadut avustukset 60  
Match Show ja arpajaistuotto 700  
Korkotuotot 20  
Muut tuotot 100  
Tuotot yhteensä 6910  
 
Kulut  
Hundur-lehti (paino + postikulut) 4600  
Näyttelykulut 100  
Maksetut jäsenmaksut 670  
Jalostustoim.kulut 280  
ISIC-seminaari 600  
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Koulutuskulut 150  
Kulukorvaukset 180  
Muut postikulut 100  
Pankkikulut 180  
Osallistumismaksut joukkuekilp. 150  
Rotumestaruuspalkinnot 50  
Tapahtumien sponsorointi 400  
Kulut yhteensä 7460  
 
Tulos -550  
 
Budjetti on 550 € alijäämäinen. Vaje voidaan kattaa yhdistyksen pääomasta, 
pankkitilillä olevista varoista. 

 
Hallituksen esittämä vuoden 2012 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 

    10.  Vuoden 2012 edustajien valinta: ISIC, SSKY, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri 
 
ISIC-seminaariin yhdistystä edustamaan valittiin Waltteri Turunen ja Anne Vaskio. Vuonna 
2012 ISIC-seminaari pidetään Norjassa. 
SSKY.n kokouksiin valittiin Elina Myyryläinen ja Katariina Jarkko. 
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kokousedustajan hallitus valitsee lähempänä ajankohtaa.  
  

          11.  Muut asiat 
 
Katariina Jarkko otti esille lokakuun 2011 lopun ISIC-seminaarista tulleen pyynnön 
kirjoittaa kunkin jäsenmaan islanninkoiria koskevat rekisteröinti- ja valioarvosäännöt. Nämä 
pyynnöt esitetään hallitukselle, joka käsittelee ne kokouksessaan. Katariina Jarkko oli 
esitellyt syksyn paimennustestin ISIC-seminaarissa ja sen tiimoilta paimennusasiat olivat 
nousseet puheenaiheeksi kokouksessa. ISIC perustaa paimennustoimikunnan, johon 
pyydettiin jäsenmaiden yhdistyksistä vapaaehtoisia osallistujia. Kokous päätti, että 
paimennustoimikunta (johon kuuluvat Alina Niskanen, Leena Lehti ja Katariina Jarkko) 
päättävät keskenään kuka nimetään ISIC:in paimennustoimikuntaan.  
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja Kirsi Asikainen päätti kokouksen kello 16.20. 
 
Jyväskylä 19.11.2011 
 
___________________________                                 _____________________________ 

            Kirsi Asikainen, puheenjohtaja                                               Katariina Jarkko, sihteeri 
 
 
__________________________                          ___________________________ 

             Tuija Turunen, pöytäkirjantarkastaja                      Waltteri Turunen, pöytäkirjantarkastaja
                          


