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YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

02.03.2022 klo 18.30 

Mettäperän navetta 
Käärmeläntie 152 
91410 Muhos 
(Kahvit klo 18.00 alkaen.) 
 
 

1. Kokouksen avaus. 

➢ Seppo Tuunanen avasi kokouksen klo. 18.31. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa. 

➢ Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Makkonen 

➢ -Sihteeriksi valittiin Joni Meriläinen 

➢ Pöytäkirjantarkastajat Leo Niemelä ja Mauno Oikarinen, jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijana 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

➢ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

➢ Hyväksyttiin yksimielisesti 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

➢ Jaana Tabell esitteli vuosikertomuksen 2021 

➢ Jaana Tabell luki toiminnantarkastajien lausunnon 2021 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 

➢ Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus. 

➢ Jaana Tabell esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022 

➢ Seppo Tuunanen esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2022 

➢ Molemmat hyväksyttiin yksimielisesti 
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8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja 2 toimikaudeksi. 

9. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

erovuoroisten tilalle. 

➢ Harri Tokolan tilalle Jarmo Makkonen ja varalla Markku Leirimaa 

➢ Harri Lehtimäki jatkaa ja varalla Marko Mettovaara 

➢ Jaana Tabell jatkaa ja varalla Minna Kärenlampi 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

➢ Valittiin toiminnantarkastajiksi Pekka Holappa ja Juha Ämmämpää 

➢ Varalla entiset (2021) olleet 

11. Määritellään tarvittavat jaostot toimintakaudelle. 

➢ Mennään entisellään (2021) olleet 

12. Edustajan ja varahenkilön valinta kennelpiirin kokoukseen. 

➢ Kennelpiirin kokoukseen Seppo Tuunanen ja varalla Jaana Tabell 

13. Edustajien ja varahenkilöiden valinta rotujärjestöjen kokouksiin. 

➢ Laika/Joni Meriläinen 

➢ SHHJ/Hannu Pitkänen 

➢ SPJ/Noora Meriläinen 

14. Ehdokkaat kennelpiirin ja rotujärjestöjen toimihenkilövalintoihin. 

➢ Jaana Tabell 

15. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. (Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian 

yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 

hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan 

sisällyttää vuosikokoukseen.) 

16. Muut asiat. 

17. Päätetään kokous 

-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.27 
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Allekrjoitukset 

Puheenjohtaja:   Sihteeri: 

____________________________________ ____________________________________ 

Jarmo Makkonen   Joni Meriläinen 
 

Pöytäkirjantarkistaja   Pöytäkirjantarkistaja  

____________________________________ ____________________________________ 

Leo Niemelä    Mauno Oikarinen 
 


