
Spinonekerho	  Ry	  

Vuosikokous	   	   	   	   pöytäkirja	   1/2013	   	  

	  

	   	   	   	   	  

Aika:	  6.7.2013	  klo	  13.00	  

Paikka:	  Erikoisnäyttely	  	  Anjala	  

Läsnä:Varapuheenjohtaja	  Seppo	  Lakanen,	  sihteeri/rahastonhoitaja	  Outi	  Kokko,	  Riikka	  Soikkeli,	  Pasi	  	  

Kohopää,	  Jaana	  Hietala,	  Leo	  Mikkola,	  Aki	  Pahkala,	  Sanna	  Hietala,	  Johanna	  	  	  Ronkainen,	  Timo	  Ronkainen,	  
Leena	  Uusitalo,	  Johanna	  Tenovirta,	  Juho	  ja	  Pia	  Haarala	  

	  

*	  Valtakirjojen	  tarkistus	  

	  

1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kokouksen	  avaus	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Varapuheenjohtaja	  Seppo	  Lakanen	  avasi	  kokouksen	  klo.	  13.00	  

	  

2.	   Järjestäytyminen	  

Kokouksen	  puheenjohtajaksi	  valittiin	  Seppo	  Lakanen	  ja	  sihteeriksi	  Outi	  Kokko.	  	  	  	  
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi	  valittiin	  Sanna	  Hietala	  ja	  Aki	  Pahkala	  

	  

3.	   Laillisuuden	  ja	  päätösvaltaisuuden	  toteaminen	  

	   Kokous	  todettiin	  lailliseksi	  ja	  päätösvaltaiseksi	  

	  

4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kokouksen	  työjärjestyksen	  hyväksyminen	  

	   Hyväksytty	  kokouksen	  työjärjestys	  sellaisenaan	  

	  

5.	   Esitetään	  vahvistettavaksi	  toiminta	  ja	  tilinpäätöskertomukset	  sekä	  tilintarkastajien	  	  	  lausunto	  

vuodelta	  2012	  

Esitelty	  ja	  hyväksytty	  	  toimintakertomus	  vuodelta	  2012.	  	  Esitelty	  ja	  hyväksytty	  
tilinpäätöskertomus	  vuodelta	  2012	  sekä	  tilintarkastajien	  lausunto.	  



	  

	  

6.	   Päätetään	  tilinpäätöksen	  vahvistamisesta	  sekä	  tili-‐ja	  vastuuvapauden	  myöntämisestä	  	  	  	  

hallitukselle	  ja	  muille	  vastuuvelvollisille	  

	   Hyväksytty	  tilinpäätös	  sekä	  tilinpäätöskertomus.	  Myönnetty	  hallitukselle	  sekä	  muille	  
vastuuvelvollisille	  	  vastuuvapaus	  

	  

7.	   Esitetään	  toimintasuunnitelma.	  Tulo-‐	  ja	  menoarvio	  vuodelle	  2013	  sekä	  esitetään	  
jäsenmaksun	  suuruus	  

	   *	  jäsenmaksuasiat	  

	   *	  kannattajajäsennimikkeen	  poistaminen	  

Toimintasuunnitelma	  esitelty	  Seppo	  Lakasen	  toimesta	  vuodelle	  2013,	  johon	  ei	  lisäyksiä.	  Outi	  

Kokko	  esitteli	  tulo-‐ja	  menoarvion	  vuodelle	  2013,	  tämä	  hyväksytty.	  Jäsenmaksujen	  suuruudet	  
päätettiin	  pitää	  ennallaan.	  Kasvattajajäsen	  30€,	  jäsen	  15	  €,	  perhejäsen	  5	  €.	  Kannattajajäsen	  
poistuu	  ja	  muutetaan	  varsinaiseksi	  jäseneksi	  	  yhdenvertaisuus	  pykälään	  vedoten-‐>	  saavat	  

äänioikeuden	  varsinaisena	  jäsenenä.	  Liittymismaksua	  ei	  uusilta	  jäseniltä	  ole.	  

	  

8.	   Valitaan	  hallituksen	  jäsenet	  

	   *	  puheenjohtaja	  ja	  4	  jäsentä	  valittu.	  Puheenjohtajaksi	  valittiin	  Seppo	  Lakanen.	  Muut	  
hallituksen	  jäsenet	  tulevalle	  kaudelle	  ovat	  Juho	  Haarala,	  Pasi	  Kohopää,	  Kerttu	  Ylilauri	  ja	  Outi	  
Kokko	  

	  

9.	   Toiminnan/tilintarkastajien	  ja	  toiminnan/varatilintarkastajien	  valinta	  

	   Valittiin	  Sanna	  Hietala	  toiminnantarkastajaksi	  ja	  Aki	  Pahkala	  varatoiminnantarkastajaksi	  

	  

10.	   Palkitsemiset:	  AVO1	  93p.	  Fragola	  Tempeste	  Dineve	  om.Juho	  ja	  Pia	  Haarala	  

	   Palkinto	  ojennettu	  koiran	  omistajalle.	  Palkittu	  spinonepinssillä.	  

	  

11.	   Muut	  asiat	  

	   *	  sääntömuutosasiat	  

	   *	  kunniajäsen	  



	   *	  koulutusvastaavat/näyttelyvastaavat	  

	   *FB-‐ryhmä	  ja	  sen	  muuttaminen	  suljetuksi	  ryhmäksi	  

	   *	  kerhotuotteet	  

	  

	   Esiteltiin	  sääntömuutos	  asiat	  ja	  hyväksyttiin	  ne.	  	  

	   7§	  jäsenen	  erottaminen	  -‐>	  Hallitus	  voi	  katsoa	  jäsenen	  eronneeksi	  yhdistyksestä	  jos	  jäsen	  on	  

jättänyt	  jäsenmaksunsa	  maksamatta	  vuoden	  ajalta	  sen	  erääntymisestä.	  

uusi	  esitetty	  ja	  hyväksytty	  muoto	  	  7§	  -‐>	  Hallitus	  voi	  katsoa	  jäsenen	  eronneeksi	  yhdistyksestä	  
jos	  jäsen	  on	  jättänyt	  jäsenmaksun	  maksamatta	  eräpäivään	  mennessä.	  

8§	  Hallitus	  -‐>	  Hallituksen	  toimikausi	  on	  kalenterivuosi	  

uusi	  esitetty	  ja	  	  hyväksytty	  muoto	  8§	  -‐>	  Hallituksen	  toimikausi	  on	  vuosikokouksen	  välinen	  
aika	  

12§	  Kokoukset	  -‐>	  Yhdistys	  pitää	  vuosittain	  varsinaisen	  kokouksen;	  kevätkokouksen	  maalis-‐

kesäkuussa	  

uusi	  esitetty	  ja	  hyväksytty	  muoto	  12§	  -‐>Yhdistys	  pitää	  vuosittain	  yhden	  varsinaisen	  
kokouksen	  vuosikokouksen	  maalis-‐elokuussa	  

12§	  kohta	  8.	  Valitaan	  hallitus	  8§	  mukaan	  seuraavaksi	  kalenterivuodeksi.	  

uusi	  esitetty	  ja	  hyväksytty	  muoto	  12§	  kohta	  8	  -‐>valitaan	  hallitus	  8§	  mukaan	  seuraavaksi	  
toimikaudeksi.	  Lisäys	  kohtaan	  8§:	  hallitus	  on	  päätösvaltainen	  ,	  kun	  hallituksen	  jäsenistä	  

vähintään	  puolet	  läsnä.	  Läsnäoloksi	  hyväksytään	  myös	  puhelinkokous.	  

SÄÄNTÖMUUTOKSEN	  HINTA	  	  SÄHKÖISENÄ	  75	  €	  JA	  PAPERIVERSIONA	  100€.	  Käsittelyajat	  tällä	  
hetkellä	  9-‐10	  kk	  patentti	  -‐ja	  rekisterihallituksessa.	  

	  

Kunniajäsen	  

Kunniajäseneksi	  	  esitettiin	  ja	  päätettiin	  valita	  Raimo	  Polvi.	  Raimo	  Polvelle	  myönnetty	  
kunniajäsenyys	  kiitoksena	  pitkällisestä	  ja	  kannustavasta	  yhteistyöstä	  spinone-‐	  tuomarina.	  

	  

Koulutus-‐ja	  näyttelyvastaavat	  

Koulutusvastaavina	  jatkaa	  Juho	  Haarala,	  Pasi	  Kohopää	  ja	  Leo	  Mikkola.	  Näyttelyvastaavana	  

pitkän	  näyttelykokemuksen	  omaavana	  jatkaa	  Pia	  Haarala.	  

	  



	  

FB-‐ryhmä	  

Esitetty	  ja	  hyväksytty,	  että	  FB-‐ryhmä	  suljetaan	  ja	  vain	  vuonna	  2013	  jäsenmaksun	  

suorittaneet	  kerhon	  jäsenet	  hyväksytään	  ryhmään.	  Kerhoon	  kuulumattomat	  poistetaan	  
ryhmästä	  heinäkuun	  loppuun	  mennessä.	  

	  

Kerhotuotteet	  

Keskusteltiin	  tulevista	  kerhotuotteista	  ja	  järjestettävästä	  ohjelmasta	  tulevaisuudessa	  ja	  
muista	  esille	  tulleista	  asioista,	  joista	  ei	  kuitenkaan	  voitu	  tehdä	  päätöksiä.	  

Esiteltiin	  tarjouksia	  huppareista,	  t-‐paidoista	  sekä	  tuubi	  huiveista.	  Pasi	  Kohopää	  	  on	  

vastuuhenkilö	  kerhotuotetarjouspyynnöistä.	  Kerhojäsenen	  pyynnöstä	  Riikka	  Soikkeli	  
selvittelee	  spinoneavaimenperä	  asiaa	  ja	  informoi	  tarjouksista.	  Huomioliivit	  tulevat	  syksyksi	  	  
myyntiin.	  Hihamerkkejä	  saatavana	  5€/kpl	  sekä	  ikkunatarroja	  autoon	  2€/kpl.	  

	  

Muut	  

Informoitu,	  että	  Juho	  Haarala	  avaa	  spinonepäivistä	  Fc-‐	  keskusteluryhmän,	  jonka	  pohjalta	  

suunnittelua	  Spinoneviikonlopulle	  16-‐18.8.2013	  Pattijoki.	  

	  

12.	   Kokouksen	  päättäminen	  

	   Kokous	  päätetty	  klo.	  14.00	  

	  

Kokouksen	  puheenjohtaja	  	   	   Kokouksen	  sihteeri	  

	  

Seppo	  Lakanen	   	   Outi	  Kokko	  

	  

Pöytakirjantarkasta	   	   Pöytäkirjantarkastaja	  

	  

Sanna	  Hietala	   	   	   Aki	  Pahkala	  

	  

	  


