
 

                                                      PÖYTÄKIRJA 

 

         

 

KANAKOIRAKERHO- HÖNSHUNDSEKTIONEN RY: n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  

 

               VUOSIKOKOUS 23.2. 2002 SEINÄJOELLA, S- hotelli Lakeudessa 

 

 

1§ Kerhon puheenjohtaja Pentti Tapio avasi kokouksen klo 19.20 ja toivotti kokoukseen osallistujat  

     tervetulleiksi. Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen jäsenen Hannele Asikkalan muistoksi. 

 

2§ Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Jukka Koivisto ja sihteeriksi Sirpa Tapper. 

 

3§ Kokoukseen todettiin osallistuvan 75 äänivaltaista jäsentä sekä heidän kauttaan edustettuna 102 

     102 äänivaltaista jäsentä tarkistetuin valtakirjoin. Kaikkiaan kokouksen käytössä oli 177 ääntä 

      oheisen osallistujalistan mukaan( liite 1) . 

      

4§ Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai- 

     seksi. 

 

5§ Valittiin vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Erik Anttinen ja Markku Ojanen . 

 

6§ Valittiin vuosikokouksen ääntenlaskijoiksi Marja Rutanen ja Jarmo Kinnunen. 

 

7§ Vahvistettiin vuosikokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti( liite 2) . 

 

8§ Kerhon sihteeri Helena Tani esitteli toimintakertomus vuodelta 2001. Toimintakertomus hyväk- 

     syttiin yksimielisesti. 

 

9§ Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli tilikauden 2001 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lau- 

     sunnon(liite 3), jotka vuosikokous hyväksyi yksimielisesti, joten tilinpäätös vuodelta 2001 vah- 

     vistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

      

 

10§ Kerhon sihteeri Helena Tani esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2002 (liite 4) joka hyväk- 

       syttiin yksimielisesti. 

 

11§ Kerhon varainhoitaja Maija Palm esitteli vuoden 2002 tulo- ja menoarvion(liite 5), hallituksen   

       esityksen jäsen- ja liittymismaksun suuruudeksi sekä toimihenkilöiden palkkioiksi, jotka vuosi- 

       kokous hyväksyi yksimielisesti. 

       

12§ Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Guy Bardy esitti vaalitoimikunnan puolesta kerhon puheen- 

       johtajaehdokkaiksi Tapio Likkiä ja Tapio Rantaa. Käydyssä keskustelussa Jukka Liimatta kan- 

       natti Tapio Likin ja Ahti Heikka Tapio Rannan valitsemista. Suoritetussa äänestyksessä äänet 

       jakautuivat seuraavasti Tapio Likki 93 ääntä, Tapio Ranta 78 ääntä, tyhjiä 5, yhteensä 176 

       ääntä. Tapio Likki valittiin kerhon seuraavaksi puheenjohtajaksi. 

 

 



 

 

      Väistyvä puheen johtaja Pentti Tapio käytti puheenvuoron kiittäen niistä yhdeksästä vuo- 

      destä jonka on saanut toimia kerhon johdossa ja sen hyväksi sekä onnitteli kerhon uutta puheen- 

      johtajaa valinnasta sekä toivotti menestystä uudessa tehtävässään. 

 

 

13§ Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Guy Bardy esitteli vaalitoimikunnan puolesta kerhon halli- 

       sen jäseniksi erovuoroisten Pauli Tanin ja Matti Kärhän tilalle seuraavia henkilöitä: 

       Matti Kärhä, Marja- Terttu Lassila, Harri Heino ja Jukka- Pekka Liimatta. Antero Seppälä  

       esitti kannatuspuheenvuoron. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: 

       Marja- Terttu Lassila 99 ääntä, Harri Heino 73 ääntä, Jukka- Pekka Liimatta 47 ääntä ja 

       Matti Kärhä 37 ääntä. Hallituksen uusiksi jäseniksi tulivat valituksi Marja- Terttu Lassila 

       ja Harri Heino. 

       Jukka Koiviston esityksestä äänestyksessä kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta 

       valittiin suoraan varajäseniksi, joten varajäseniksi tulivat valituiksi Jukka- Pekka Liimatta ja 

       Matti Kärhä. 

 

14§ Pentti Tapio ehdotti tilintarkastajiksi vuodelle 2002 valittavaksi uudelleen seuraavia henkilöitä: 

       Henrik Degermann ja Ilkka Arkiomaa sekä varamiehiksi Lars Hagren ja Harri Westersråhle.  

       Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

     

 

15§ Pentti Tapio esitteli hallituksen esityksen uusiksi kunniajäseniksi kutsuttavan Axel Cedercreuz 

       ja Paul Moulin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

16§ Jukka Puro esitteli Gordoninsetterijaoksen esittämän ja kokouskutsussa mainitun gordonin- 

       settereiden jalostuksen tavoiteohjelman ajalle 2003-2007 sekä muutoksen PEVISA- 

       ohjelmaan 1.1. 2003- 31.12.2007: 

        ”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkalausunto. Kuvaushetkellä 

         koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja- arvona on lonkkaniveldyspla- 

         sian aste C. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 20 rekisteröityä jälkeläistä 

         Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan”. 

         Vuosikokous hyväksyi Gordoninsetterijaoksen esityksen yksimielisesti. 

 

17§ Kerhon sihteeri Helena Tani esitteli Jaakko Granlundin vuosikokukselle tekemät  sääntömuu- 

       tosesitykset (liite 6). Käydyssä keskustelussa ei tehtyjä muutosesityksiä kannatettu, joten vuo- 

       sikokous ei niitä hyväksynyt. 

 

18§ Erik Anttinen käytti puheenvuoron käsitellen siinä näkemyksiään kerhon tulevaisuuden 

      näkymistä ja totesi yhteistyön merkitystä pyrittäessä yhteiseen päämäärään, jonka tulee olla 

      hyvä metsästyskoira. 

     Erik Anttinen jakoi kunniajäsenten lahjoittamina tunnustuspalkintoina hopeiset pillit Pentti 

     Tapiolle ja Eeva Anttiselle kerhon hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. 

     Pentti Tapio välitti kokoukselle uuden puheenjohtajan Tapio Likin puhelimitse lähettämän  

     tervehdyksen hänen oltuaan estynyt saapumaan kokoukseen. 

 

19§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

________________________________                    ___________________________________ 

    Jukka Koivisto, puheenjohtaja                                               Sirpa Tapper, sihteeri 

 

 

 

 

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet kokouksen  

 

pöytäkirjan ja vahvistamme sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun ja kokouksessa tehtyjen 

 

päätösten kanssa. 

 

 

 

 

__________________________________                 ____________________________________ 

            Erik Anttinen                                                                   Markku Ojanen 

 

 

 

 

 

 

       

        

        

        


