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Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 

 

Aika: 20.3.2022 klo 13:00 

Paikka: Murupellontie, Lahela ja Teams-etäkokous 

 

Läsnä 57 jäsentä. 

 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus 

Mervi Jokinen avasi kokouksen klo 13:11. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Jokinen ja sihteeriksi Tiina Ultamo. 

 

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Nurmela sekä Jarmo Palander ja he toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

 

4. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vallitsevan tartuntatautitilanteen vuoksi 

päädyttiin etäkokoukseen. Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu Kääpiösnautseri-lehdessä 4/2021 ja SKSK 

ry:n kotisivuilla.  

 

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä 

toiminnantarkastuskertomus 

Esitettiin ja kannatettiin, että toimintakertomukseen lisätään shunttitutkimustyöryhmää koskeva 

toimintakertomus. Hallitus esitti, että toimintakertomukseen ei lisätä shunttitutkimustyöryhmän 

toimintakertomusta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja että äänestys suoritetaan 

sähköisesti Äänestyskoppi-palvelun avulla. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 

kannattavat hallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat muutoesitystä, äänestävät ei. 

Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 

Ääntenlaskija Jarmo Palander totesi äänestystuloksen (liite 1), jonka mukaisesti hallituksen laatimaa 

toimintakertomusta ei täydennetty työryhmää koskevalla toimintakertomuksella. 

 

Päätettiin, että toimintakertomukseen nimetään näyttelytoimikunta-kohtaan näyttelykohtaiset työryhmät, 

hallitus lakkautti näyttelytoimikunnan niin, että sen kausi päättyi 31.12.2021, täydennetään hallituksen 

järjestäneen pääerikoisnäyttelyn lelukoirakilpailun ja harrastustoimikunta-otsikon alle korjataan Vuoden 

Kääpiösnautserit –kilpailujen vuosiluvut. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin.  



 
Suomen Kääpiösnautserikerho ry -  

Finska Dvärgschnauzerklubben rf 

 

Pöytäkirja  

 

 

 

 

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 

Kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Jarmo Palander. Kuultiin toiminnantarkastajien 

toiminnantarkastuskertomus. Kääpiösnautserikerhon puheenjohtaja vastasi kysymykseen varaston 

inventaariosta ja siihen kohdistuneista poistoista, jotka osaltaan selittävät tilikauden 2021 alijäämää. 

Puheenjohtaja kertoi tilinpäätöksen alijäämän aiheutuneen muun muassa pentuoppaiden levittämisen 

kieltämisestä tekijänoikeudellisista syistä. Tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistettiin ja Suomen 

Kääpiösnautserikerho ry:n hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 

 

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille 

varahenkilöt sekä määrätään toiminnantarkastajien palkkiot 

Todettiin, että hallituksessa on kolme erovuoroista jäsentä: Hanna Kari, Leena Nousiainen ja Salla Simpura-

Päivö. Ehdolle uusiksi hallituksen jäseniksi asettuivat Johanna Huhtala, Hanna Kari ja Salla Simpura-Päivö, 

jotka valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

 

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin John Nieminen, Jarmo Palander, Ilpo Mattsson ja Leena Nousiainen. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja että äänestys suoritetaan sähköisesti 

Äänestyskoppi-palvelun avulla. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: kaksi eniten ääniä saanutta 

henkilöä valitaan toiminnantarkastajiksi ja kaksi muuta valitaan varatoiminnantarkastajiksi. Äänestysesitys 

hyväksyttiin. 

 

Ääntenlaskija Jarmo Palander totesi äänestystuloksen (liite 2), jonka mukaisesti toiminnantarkastajiksi 

valittiin Ilpo Mattsson ja Leena Nousiainen sekä varatoiminnantarkastajiksi John Nieminen ja Jarmo 

Palander. Päätettiin, että toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita. 

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle 

Päätettiin, että toimintasuunnitelman tiedotustoiminta-kohtaan lisätään Kääpiösnautseri-lehden 

julkaisukerrat ja ilmestymisaikataulu. Muilta osin toimintasuunnitelma vahvistettiin. Vuoden 2022 talousarvio 

vahvistettiin. 

 

9. Valitaan rotujärjestön edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliiton valtuustoon kaudelle 

2023–2025 

Valittiin edustajaksi Mervi Jokinen ja varaedustajaksi Henna Yli-Leppälä. 

 

10. Valitaan rotujärjestön edustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen 2022 

Valittiin edustajaksi Mervi Jokinen. 

 

11. Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2022 

Hyväksyttiin hallituksen esitys varsinaisen jäsenen maksun kolmen (3) euron korotuksesta yhteensä 30 
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euroon. Muut jäsenmaksut säilytettiin ennallaan. 

 

12. Vuosikokousaloitteet 

12.1 Vuosikokousaloite 1 (Satu Lampinen): Kääpiösnautsereiden PEVISA-sääntöä muutetaan niin, että 

silmälausunnon voimassaolo muutettaisiin nykyisestä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen.  

 

Jalostustoimikunnan valmistelema ja hallituksen puoltama vastine esitykseen:  

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n Jalostustoimikunnan kanta aloitteeseen on pitää silmätarkastuslausunnon 

voimassaolo PEVISA:ssa edelleen 12 kuukauden pituisena. 

 

Päätös: Vuosikokousaloitetta ei kannatettu, joten kohta hyväksyttiin hallituksen vastineen mukaisesti. 

 

12.2 Vuosikokousaloite 2 (John Nieminen, Eija Nurmela, Jarmo Palander, Raija Koljonen, Arja 

Niemijärvi, Johanna Höök-Nikanne, Nea Tolonen, Anu Valve, Mira Kauhanen, Auli 

Hurskainen, Jukka Toivonen, Anu Pajulampi, Mia Puska, Outi Piirainen, Tuula Okko-Pajula, 

Salla Niemi, Mari Pajula, Rita Lukkala): 

Vuoden kääpiösnautseri/veteraani/kasvattaja jne. säännöt ja niihin tehtävät muutokset hyväksytään 

vuosikokouksessa, ja astuvat voimaan kokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallituksen vastine vuosikokousaloitteeseen 2: 

Hallitus ei puolla aloitetta. Vastine on kirjattu vuosikokouskutsun esityslistaan. 
 

Päätös: Vuosikokousaloitetta ei kannatettu, joten kohta hyväksyttiin hallituksen vastineen mukaisesti. 

 

13. Muut asiat 

 

13.1 SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako 

 

Jaettiin hallituksen myöntämät kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Susanna Päivätie, Mervi Raisaari 

ja Päivi Takkinen 

 

Jaettiin hallituksen myöntämät hopeiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Kikko Askola-Mauno, Aija Hakola, 

Susanna Karlsson, Nathalie Koskenniemi, Sanni Oikarinen, Johanna Reilin ja Anu Turu 

 

Jaettiin hallituksen myöntämät pronssiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Mikaela Holmström, Lily Laine, 

Sanna Torvinen-Kiiskinen ja Tiina Ultamo 

13.2 Keskustelu muista asioista 

Puheenjohtaja esitteli kaksi kokouksen esityslistalta pois jätettyä, sääntöjen mukaisesti tehtyä ja 
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määräaikaan mennessä toimitettua 18 jäsenen allekirjoittamaa jäsenaloitetta. Aloitteiden tekijöiden edustaja 

tiedusteli hallitukselta, miksi näitä aloitteita ei tuotu vuosikokouksen käsittelyyn sääntöjen edellyttämällä 

tavalla. Yhdistyksen puheenjohtaja kertoi, että hallituksen päätöksen mukaan kyseiset jäsenaloitteet eivät 

olleet vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita. Hän kuitenkin totesi, että kyseiset aloitteet voidaan käsitellä 

seuraavassa vuosikokouksessa, mikäli aloitteiden tekijät uusivat aloitteensa 30.9.2022 mennessä.  

 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:03. 
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Liite 1: SKSK toimintakertomuksen sisältö (hallituksen esitys: Jaa, muutosesitys: Ei) 

52/53 äänioikeutetuista henkilöistä äänesti. Äänestysprosentti oli 98,1 %.  

● Jaa: 33 ääntä (63,5 %) 

● Ei: 17 ääntä (32,7 %) 

● Tyhjä: 2 ääntä (3,8 %) 

 

Liite 2: SKSK toiminnantarkastajat 

54/54 äänioikeutetuista henkilöistä äänesti. Äänestysprosentti oli 100,0 %.  

● Ilpo Mattsson: 35 ääntä (64,8 %) 

● Leena Nousiainen: 29 ääntä (53,7 %) 

● Jarmo Palander: 22 ääntä (40,7 %) 

● John Nieminen: 19 ääntä (35,2 %) 
● Tyhjä: 2 ääntä (3,7 %) 

● Tyhjä: 1 ääni (1,9 %) 

 


