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1 § Kokouksen avaus 
 
Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini avasi kokouksen klo 16.10 ja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi.  
 
Vuosikokous kunnioitti hiljaisella hetkellä vuonna 2010 edesmenneitä Kerhon jäseniä Simo 
Hietikkoa, Raine Lundenia ja Rauni Suntiota.  
 
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Anttinen ja sihteeriksi Petri Valajärvi. 
 
3 § Kokouksen edustaja- ja äänimäärä 
 
Todettiin kokouksessa olevan läsnä 62 äänivaltaista jäsentä ja heidän kauttaan tarkastetuin 
valtakirjoin edustettuna 6 äänivaltaista jäsentä. Lisäksi paikalla oli 7 koejäsentä. Kokouksen 
käytössä oli kaikkiaan 68 ääntä. (Liite 1) 
 
 
4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin kokous Kerhon  sääntöjen  12 §  mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
5 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
 
Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ahti Heikka ja Juha Immonen. 
 
6 § Kahden ääntenlaskijan valinta 
 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Ahti Heikka ja Juha Immonen. 
 
7 § Kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksyttiin Eeva Anttisen ehdotus keskustella Kerhon kunniapalkinnoista  kohdassa “Muut 
asiat”, muilta osin vahvistettiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. (Liite 2) 
 
8 § Toimintakertomus vuodelta 2010 
 



Kerhon sihteeri Petri Valajärvi esitteli hallituksen  toimintakertomuksen vuodelta 2010, jonka 
vuosikokous päätti hyväksyä hyväksyi. (Liite 3) 
 

  
9 § Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen 
        ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille 
 
Kerhon varainhoitaja Maija Korpela esitteli tilikauden 2010 tilinpäätöksen ja 
toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vuodelta 2010 vahvistettiin ja myönnettiin 
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. (Liite 4) 
 
  
10 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 
 
Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011, 
toimintasuunnitelma vahvistettiin esityksen mukaisesti. (Liite 5) 
 
  
11 § Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus  
          sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset 
 
Kerhon varainhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion. 
 
Hallitus esitti vuosikokoukselle koemaksujen korottamista seuraavasti:  
Metsäkokeet: Kaikkien luokkien koemaksuja korotetaan  10€.  
Kenttä- ja tunturikokeet: Kaikkien luokkien koemaksuja korotetaan viidellä eurolla. 
Kultamaljan maksut säilyvät ennallaan.  
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen vuodelta 2011 perittävistä koemaksuista. 
 
Jäsen- ja liitymismaksut sekä toimihenkilöiden ja ylituomareiden kulukorvaukset päätettiin 
pitää ennallaan.  
 
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. (Liite 6) 

 

 
12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
Erovuorossa olleet Jukka Liimatta ja Antti Keskikangas valittiin yksimielisesti -
vaalitoimikunnan puheenjohtajan Pentti Tapion esityksen mukaisesti - jatkamaan  
hallituksen varsinaisina jäseninä seuraavan kolmivuotiskauden , vuodet 2011-2013. 
 
Hallituksen varajäsenet Markku Hakuli ja Rauno Mäyrä eivät olleet halukkaita jatkamaan, 
joten vaalitoimikunta esitti  varajäseniksi vuodeksi 2011 Matti Juutia ja Kari Tuikkalaa. 
Vaalitoimikunnan esitys varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Koska Pekka Soini oli erovuorossa puheenjohtajan tehtävästä kolmen vuoden jälkeen, 
vaalitoimikunta esitti puheenjohtaja Pekka Soinin uudelleen valintaa. Vuosikokous valitsi 
Pekka Soinin yksimielisesti jatkamaan Kerhon puheenjohtajana vuodet 2011-2013.  
  
13 § Toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta 



 
Valittiin yksimielisesti Henrik Degerman ja Ilkka Arkiomaa jatkamaan Kerhon 
toiminnantarkastajina sekä heidän varamiehikseen niinikään uudelleen Ahti Heikka ja Helena 
Tani. 
 
14 § Hallituksen esitys Kerhon kunniajäseniksi 
 
Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen kutsua Kerhon pitkäaikaiset 
vaikuttajat Eeva Anttisen, Markku Juutin ja Antero Seppälän Kanakoirakerho-
Hönshundssektionen ry:n kunniajäseniksi. 
 
15 § Hallituksen esitys Kerhon kunniapuheenjohtajaksi 
 
Vuosikokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksestä  kutsua Kerhon kunniajäsenen ja 
entisen puheenjohtajan Pentti Tapion  Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n  uudeksi 
kunniapuheenjohtajaksi. 
  
16 § Muut esille tulevat asiat 
 
Vuosikokouksen puheenjohtaja Eeva Anttinen avasi keskustelun  kiertopalkintojen 
säännöistä perustelemalla miksi Kerhon vanhojen kiertopalkintojen sääntöjen 
muuttamisessa pitäisi kunnioittaa Kerhon  perinteitä ja palkintojen lahjoittajien tahtoa eikä   
muuttaa sääntöjä vain siksi, että vanhat ja arvokkaat esineet saataisiin jaettua tai jokaiseen 
kilpailuun saataisiin tasaisesti jaettavia palkintoesineitä.  
Osa kiertopalkinnoista jää nykyään jakamatta koska palkinnon säännöt eivät tähän anna 
mahdollisuutta. Esko Liimatta, Klaus Ekman ja käyttivät puheenvuoron, joissa mainitsivat 
sääntöuudistusten olevan tarpeellisia, jos ko. palkinnot halutaan jakaa, mutta perinteitä ja 
sääntöjen henkeä tulee kunnioittaa. Samoilla linjoilla oli Kerhon puheenjohtaja Pekka Soini, 
joka mainitsi, että sääntömuutoksista tulee neuvotella palkintojen lahjoittajien kanssa, 
milloin se on mahdollista. 
 
 
 
17 § Kokouksen päättäminen 
 
Vuosikokouksen puheenjohtaja Eeva Anttinen kiitti vuosikokouksen osallistujia ja päätti 
kokouksen klo 17.30 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
__________________________________________  _______________________________________ 
Puheenjohtaja Eeva Anttinen  Sihteeri Petri Valajärvi 
 
 
 
 



__________________________________________  _______________________________________ 
Ahti Heikka     Juha Immonen 
 

Pöytäkirjan tarkastajat 
 


