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     PÖYTÄKIRJA 

     

VUOSIKOKOUS 

 

Aika 27.3.2021 klo 12.00 
Äänioikeuden tarkistaminen suoritettiin etukäteen kokouksen ennakkoilmoittautumisista. 
Samalla luotiin äänestyspohja äänestyskoppi.fi -palveluun. 
Kokousmateriaali ja osallistumislinkki lähettiin vain kokoukseen mukaan ilmoittautuneille 
jäsenille.  
  

Paikka Etäkokous Teams -alustalla. Kokousorganisaatio: Scandic Tampere City, Tampere. 
Petri Ala-Tuuhonen, Jaana Karonen, Seija Sipola, Heidi Järveläinen, Jenni Nurmi ja Jasmine 
Rautapuro 

Läsnä Osanottajaluettelo liitteenä (liite 1). 
Ennen kokouksen alkua tarkistettiin kokouksen osallistujat ja poistettiin äänestyspohjasta ne 
jäsenet, jotka eivät olleet kokouksessa mukana. 

 

1. Kokouksen avaus 
Shetlanninlammaskoirat ry:n puheenjohtaja Petri Ala-Tuuhonen avasi kokouksen klo 12.17. 
 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Petri Ala-Tuuhonen. 
 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 
Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin Seija Sipola. 

 
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin sekä yksimielisesti valittiin: 
Jenni Nurmi ja Heidi Järveläinen 

 
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ilmoitettu Sheltit-lehdessä 4/2020 sivulla 6. 
- 28.2.2021 kotisivuille päivitetty tieto hallituksen päätöksestä järjestää vuosikokous vain 
etäkokouksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 
- Niille jäsenille, joilla on sähköposti ilmoitettuna jäsenrekisteriin, on lähetetty vuosikokous- 
ilmoittautumisesta sähköposti 9.3.2021. Samana päivänä on ennakkoilmoittautumisohjeet 
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päivitetty yhdistyksen kotisivuille. 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

7. Vuodelta 2020 hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintakertomusten (liite 2 ja 3), 
tilinpäätöksen (liite 4 ja 5) ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 6) sekä tilinpäätöksen 
vahvistaminen 
Kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille on lähetetty kokousmateriaalit etukäteen 
tutustuttavaksi 24.3.2021. Näistä ei ollut kysyttävää. Vahvistettiin toimintakertomus ja 
tilinpäätös yksimielisesti. 

 
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. 
Vahvistettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille yksimielisesti. 
 

9. Jäsenmaksu vuodelle 2022 
Hallitus esittää, että vuoden 2022 jäsenmaksut ovat samat kuin vuonna 2021: 
Varsinainen jäsen 30 e, perhejäsen 5 e ja nuorisojäsen (8 - 17 v.) 15 e. Ainaisjäseneksi 
liittymismaksu 300 e. Kasvattajan ilmoittamat uudet jäsenet 10 e/pentu (koko pentue 
ilmoitettava samalla kertaa ja omistajien luvalla). 
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti. 
 

10. Jäsenyhdistyksien jäsenmaksuhyvitys vuodelle 2022 
Vuoden toteutuneista jäsenmaksuista hyvitys jäsenyhdistyksille on ollut 6 %. Summa jaetaan 
jäsenyhdistyksille jäsenmäärän mukaan. 
Hyväksyttiin yksimielisesti vuodelle 2022 jäsenmaksuhyvitystä jäsenyhdistyksille 6 %. 

 
11. Vuoden 2021 hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmien (liite 7 ja 8) sekä tulo- 

ja menoarvion (liite 9) esittäminen ja hyväksyminen. 
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat sekä tulo- 
ja menoarvio vuodelle 2021. 

 
12. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin: Petri Ala-Tuuhonen ja Ella Saarenpää. 
Äänestyksen tuloksena yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ella Saarenpää. 
 

13. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
 

a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä erovuorossa Jaana Karonen 
(1 v. jäljellä: Kia Sormo) 
Kausille 2021-2022 Etelä-Suomen Sheltit ry ehdotti: Marjo Kuivala 
Kokouksessa Etelä-Suomen Sheltit ry:n edustajaksi ehdotettiin: Jaana Karonen 
Äänestyksen tuloksena Etelä-Suomen Sheltit ry:n edustajaksi hallitukseen v. 2021-2022 
valittiin Jaana Karonen. 
 

b. Lännen Shelttiyhdistys ry:stä erovuorossa Katja Laine 
(1 v. jäljellä: Tarja Rostén) 
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Kausille 2021-2022 Lännen Shelttiyhdistys ry ehdotti: Katja Laine 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

c. Hämeen Sheltit ry:stä erovuorossa Jasmine Rautapuro 
Kausille 2021-2022 Hämeen Sheltit ry ehdotti: Jasmine Rautapuro 
1 v. jäljellä Niina Ojalalla, joka on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. 
Tilalle 1-vuotiskaudelle Hämeen Sheltit ry ehdotti: Jenni Nurmi 
Kokouksessa Hämeen Sheltit ry:n edustajiksi ehdotettiin: Petri Ala-Tuuhonen, joka 
kieltäytyi ja Heli Kauppila. 
Äänestyksen tuloksena Hämeen Sheltit ry:n edustajaksi hallitukseen v. 2021-2022 valittiin 
Heli Kauppila. 
Kaudelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti Hämeen Sheltit ry:n ehdokas Jenni Nurmi. 
 

d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä erovuorossa Anne-Mari Hakkarainen 
(1 v. jäljellä: Kirsi Ruotsalainen) 
Kausille 2021-2022 Savo-Karjalan Sheltit ry ehdotti: Sanna Sillman 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä erovuorossa Seija Sipola 
(1 v. jäljellä: Ella Saarenpää) 
Kausille 2021-2022 Pohjois-Suomen Sheltit ry ehdotti: Seija Sipola 
Koska Ella Saarenpää valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, piti hänen tilalleen valita 
edustaja kaudelle 2021. 
Pohjois-Suomen Sheltit ry:n edustajaksi kausille 2021-2022 valittiin Seija Sipola ja kaudelle 
2021 Aini Kaltakari. 
 

14.  Hallituksen varajäsenten valinta 
 
a. Etelä-Suomen Sheltit ry:stä v. 2020 varajäsen oli Minna Jokinen 

Varajäseneksi vuodelle 2021 Etelä-Suomen Sheltit ry ehdotti: Peppi Vilén 
Kokouksessa varajäseneksi ehdotettiin: Marjo Kuivala 
Äänestyksen tuloksena Etelä-Suomen Sheltit ry:n varajäseneksi valittiin Peppi Vilén. 
 

b. Lännen Shelttiyhdistys ry:stä v. 2020 varajäsen oli Katriina Kauhaniemi 
Varajäseneksi vuodelle 2021 Lännen Shelttiyhdistys ry ehdotti: Katriina Kauhaniemi 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

c. Hämeen Sheltit ry:stä v. 2020 varajäsen oli Heli Kauppila 
Varajäseneksi vuodelle 2021 Hämeen Sheltit ry ehdotti: Rosa Henriksson 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

d. Savo-Karjalan Sheltit ry:stä v. 2020 varajäsen oli Johanna Heinonen 
Varajäseneksi vuodelle 2021 Savo-Karjalan Sheltit ry ehdotti: Johanna Heinonen 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

e. Pohjois-Suomen Sheltit ry:stä v. 2020 varajäsen oli Tiina Ojala 
Varajäseneksi vuodelle 2021 Pohjois-Suomen Sheltit ry ehdotti: Tiina Ojala 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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15. Toiminnantarkastajien (2 kpl) ja varatoiminnantarkastajien (2 kpl) valinta 
Vuoden 2020 toiminnantarkastajat olivat Aki Korhonen ja Riitta Oksman. 
Varalle valitut toiminnantarkastajat olivat Hannu Saarilahti ja Laura Mättö. 
Ehdotettiin, että edellä mainitut jatkavat toiminnantarkastajina (lupa tarkastettu). 
Ehdotettiin, että edellä mainitut varatoiminnantarkastajat jatkavat. 
Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Toiminnantarkastajat v. 2021: Aki Korhonen ja Riitta Oksman. 
Varatoiminnantarkastajat v. 2021: Hannu Saarilahti ja Laura Mättö. 
 

16. Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs ry sääntömuutosehdotus 
 
Ehdotus oli Sheltit 4/2020-lehden kokouskutsussa 28.2.2021 asti voimassa olleiden sääntöjen 
mukaisesti: 

10 § KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistys voi 
kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen 
kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen 
kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen 
julkaisussa tai kirjeellä. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta 
maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu 
kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on yhdistysjäsenen 
edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § mainituin poikkeuksin yksi (1) 
ääni. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki 
ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan 
mielipide. 

1.3.2021 tulivat voimaan uudet säännöt, joissa muutoksena on edellisiin sääntöihin 
verrattuna kohta yhdistyksen kokouksista ilmoittamisesta. Uusien sääntöjen mukaisesti 
muutosehdotus on: 

10 § KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistys voi 
kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen 
kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen 
kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko 
yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa 
sähköpostilla. Jokaisella jäsenmaksunsa viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta 
maksaneella jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa. Äänioikeuden tarkastus 
tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. 
Kokouksissa on yhdistysjäsenen edustajalla ja jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä 3 § 
mainituin poikkeuksin yksi (1) ääni. Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista. Valtakirjalla 
ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää ratkaistaan 
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avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä 
ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa 
asioissa puheenjohtajan mielipide. 
 
Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

17. Asiat, joista ei ole mainittu kokouskutsussa 
Uudet kotisivut on avattu 26.3.2021. Mahdollinen palaute niistä osoitteeseen 
shelttisivut@gmail.com. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.02. 

 

Vakuudeksi 
 
 
 

________________________________    ________________________________ 
      Petri Ala-Tuuhonen     Seija Sipola  

kokouksen puheenjohtaja                       kokouksen sihteeri 
 
 
 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Jenni Nurmi     Heidi Järveläinen 

 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  
 


