
Suomen Coton de Tuléar ry:n syyskokouksen pöytäkirja 2017

Aika: 17.11.2017 klo 18.00

Paikka: Tiiriön ABC, Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna

⦁ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Flinkman avasi kokouksen klo 18.00.

⦁ Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

Paikalla oli 19 kokousedustajaa henkilökohtaisesti ja heillä 52 valtakirjaa.

⦁ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Tenhunen, sihteeriksi Tiina Haapalainen, 

pöytäkirjantarkastajiksi Piia Lehmonen ja Anne Tenhunen ja ääntenlaskijoiksi Päivi Molari ja Marianne 

Niemenmaa.

⦁ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

⦁ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. Tiedoksi jäsenistölle, että Timo Molarin esiintuomasta 

toiminnantarkastuskertomuksesta vuosilta 2011 ja 2012 keskusteltiin ja se päätetiin käsitellä yhdistyksen 

kevätkokouksessa keväällä 2018.

⦁ Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuosille 2018-2019

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Flinkman.

⦁ Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varajäsentä

Erovuoroisten varsinaisten jäsenten Minna Hansenin ja Anniina Toivasen tilalle valittiin Saija Heino ja Piia 

Lehmonen. Varajäsenistä Mirjam Ruhanen jatkaa ja Teija Frondénin tilalle valittiin Tiina Haapalainen. 

Kaikkien valittujen toimikausi kestää kolme vuotta eli 2018-2020.

⦁ Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat (liitteet 1 ja 2) sekä tulo- ja 

menoarvio (liite 3)

Keskusteltiin tapahtumien kierrättämisestä eri puolilla Suomea, jtk:n toimintasuunnitelman luonnetesti-

osuudesta sekä joukkotarkastuksista. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio ilman muutoksia sekä yhdistyksen 

toimintasuunnitelma yhden sanan lisäyksellä.

⦁ Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle tilikaudelle
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Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Charlotta Karlsson ja Melina Tenhunen ja varalle Henna 

Väkiparta ja Mirkka Ilveskoski.

⦁ Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja kuluvalle tilikaudelle

Valittiin toiminnantarkastajaksi Saila Kippo.

⦁ PEVISA-muutosesitys 

Hallitus esittää seuraavaa muutosta PEVISAan 1.1.2020 lähtien:

”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton sääntöjen mukainen voimassa oleva 

polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk 

vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.” Hallituksen 

perustelut muutokselle ovat liitteenä (liite 4)

Asiaa koskien oli yhdistyksen jäsen, ell Saila Kippo, lähettänyt kokoukselle kannanoton (liite 5), jossa 

silmätarkastusvälin muuttamista perustellusti vastustettiin.

Näiden kahden ehdotuksen välillä äänestettiin ja äänestyksen tulos oli 46 ääntä hallituksen esityksen 

puolesta ja 25 ääntä Saila Kipon esityksen puolesta. 

⦁ Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää varsinainen jäsenmaksu entisenä eli 28€/vuosi. Kannatus- ja tutustumisjäsenmaksun 

suuruudesta keskusteltiin ja sen suuruudeksi päätettiin 10€ entisen 14€:n sijaan. Kymppi kattaa neljän 

vuotuisen Cotonit-lehden kustannukset. Kasvattaja voi halutessaan liittää kasvattiensa omistajat 

vuodeksi yhdistyksen jäseniksi 10€:lla.

⦁ Yhdistyksen sääntömuutokset

⦁ Charlotta Karlsson on esittänyt (liite 6), että yhdistyksen sääntöihin tehdään muutos kevät- ja 

syyskokouksen muiden esille tulevien asioiden toimittamisaikatauluun. Charlotta Karlsson teki esityksen 

kevätkokoukselle 2017, mutta se siirrettiin käsiteltäväksi syyskokouksen sääntömuutosesityksiin.

⦁ Hallitus esittää, että sääntöihin tehdään muutos valtakirjojen käytön poistamisesta 

jäsenvuosikokouksissa.

⦁ Hallitus esittää, että säännöistä poistetaan seuraava kohta: ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua 

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen 

kokousta.”

Kohta a hyväksyttiin ilman äänestystä. Kohdista b ja c äänestettiin ja hallituksen esitykset kumottiin eli 

yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa voidaan edelleen äänestää valtakirjoilla ja niihin voidaan järjestää 

mahdollisuus osallistua sähköisesti.

⦁ Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen jäsen on esittänyt, että yhdistys perustaisi oman Facebook-ryhmän (liite 7). Asiasta 

keskusteltiin ja pj Tarja Flinkman lupasi, että asiaan palataan pohdinnan jälkeen kevätkokouksessa 2018.
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⦁ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.54.

__________________________________ _________________________________

Riku Tenhunen, pj Tiina Haapalainen, siht.

__________________________________ __________________________________

Anne Tenhunen, pöytäkirjantark. Pia Lehmonen, pöytäkirjantark.
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