
VUOSIKOKOUS 24.4.2021 
 

Kokous järjestetään PÄÄASIASSA ETÄKOKOUKSENA Teams-sovelluksella 

osallistujien COVID-19 tartunnan minimoimiseksi. 

 

Etäkokouksen järjestämisen mahdollistaa eduskunnan 16.4.2020 säätämä 

poikkeuslaki, jossa yhdistysten vuosikokoukset sallitaan tilapäisesti etäkokouksina, 

vaikka etäkokousta ei olisi sallittu yhdistyksen säännöissä. 

Vuosikokoukseen on jokaisen osallistujan  ilmoittauduttava sähköpostitse ennakkoon 

22.4.2021 mennessä.  Pandemian vuoksi säädetyn väliaikaisen lain nojalla muilla 

taikka myöhässä ilmoittautuneilla ei ole osallistumisoikeutta kokouksessa [Laki 

667/2020]. Mikäli olet saapumassa kokouspaikalle, otathan huomioon voimassa 

olevat koronarajoitukset ja –suositukset. Yhdistyksen hallitus ei suosittele saapumista 

kokouspaikalle. 

 

Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet- yhteydellä varustetun tietokoneen tai 

mobiililaitteen, kaiuttimen tai kuulokkeet ja mikrofonin. 

Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua 

Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). 

 

Äänestykset tapahtuvat sähköisesti. Myös paikan päällä olevien osallistujien tulee 

varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten. Suljettu 

äänestys toteutetaan maksullisen palveluntarjoajan sovelluksella, joka ilmoitetaan 

myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille. 

 

Ennakkoilmoittautuminen lähetetään osoitteeseen kaukasiankoirat@gmail.com, 

Huomioithan, että jokainen jäsen ilmoittautuu omalla sähköpostiosoitteellaan eli 

yhdellä sähköpostiosoitteella voi ilmoittautua vain yksi osallistuja kokouksessa 

jaettavien puheenvuorojen ja äänestysten takia. 

 

Laita viestiin otsikoksi: Ilmoittautuminen vuosikokoukseen ja viestikenttään oma 

nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (+358-). 

 

Ohjeet kokouksen etäosallistumiseen, Teams-kokouslinkki ja kokousmateriaalit 

toimitetaan etukäteen, 23.4.2021 klo 21.00 mennessä sähköpostitse ilmoittautuneille. 

Mikäli et saa kokousaineistoa määräaikaan mennessä, olethan hyvissä ajoin ennen 

kokousta yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan seramuksen@gmail.com tai 045-

8748922 Heidi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

06.04.2021 

Hallitus 

Suomen Kaukasiankoirat ry 
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Suomen Kaukasiankoirat ry 
        
Aika:  24.4.2021 klo14.00 

Paikka: ABC Kuninkaantie Pernaja. 
   Vanhankyläntie 77, 07740 Vanhakylä  
  

 

Käsiteltävät asiat 

 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

 

2.2 Kokouksen sihteerin valinta 

 

2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 

2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta 

 

 

3 KOKOUKSEN LAINMUKAISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA JÄSENTEN 

ÄÄNIOIKEUDEN TOTEAMINEN 

 

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

5 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON JA 

TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITYS 

 

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 

VUODEN 2020 TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE 

 

7 TOIMINTASUUNNITELMAN, TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 

2021 

 

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAHDEKSI VUODEKSI JA VARAJÄSENTEN 

VALINTA VUODEKSI 

 

Hallituksessa jatkavat: 
  Puheenjohtaja Heidi Mustonen 

  Jäsen   Katriina Raanto 

 

 Erovuoroissa olevat jäsenet ja varajäsenet: 
  Jäsen               Anne Mustonen 

  Jäsen  Nina Eistiö 

  Jäsen  Veera Sipilä  

   

  Varajäsen  Jouko Lukkarinen 

 

  

 



   

Hallituksesta eronneet: 

 Jäsen  Tiina Mäkitalo 

 Jäsen  Pirjo Voltti 

 Varajäsen Pertti Järvinen 

 

(Valitaan viisi varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä) 

 

9 TILINTARKASTAJAN / TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN / 

VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA 

 
10 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSISTA PÄÄTTÄMINEN 

 Säännöistä puuttuu 23.4.2016 vuosikokouksessa päätetty: 3§ Yhdistyksen jäsenyys: Lisätään 

sääntöihin kunniajäseneksi kutsuminen sekä tuomarijäsenet ja perhejäsenet. 4§ Jäsenen eroaminen ja 

erottaminen: Tarkennetaan sanamuotoja jäsenyyden voimaantulosta. Jäsenyys astuu voimaan vasta, 

kun jäsenmaksusuoritus on maksettu.  
Hallitus ehdottaa seuraavaa muutosta kohtaan 3§ Jäsenet ovat varsinainen jäsen, pitkäaikais-, 

perhe-, kannatus-, kunnia- tai tuomarijäsen. Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 

henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan 

hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt 

ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Tuomarijäseneksi voidaan 

hyväksyä kotimainen ulkomuototuomari, jolla on kaukasiankoiran arvosteluoikeudet. 

Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, kunnia-, 

tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Alle 15-vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. Kannattaja-, perhe-, ja 

tuomarijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 
 

 Hallitus ehdottaa kohtiin 8 § Tilikausi ja tilintarkastus, sekä 12 § Vuosikokous 9. valitaan yksi tai 

kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajan, sekä varatilintarkastajan 

nimikkeiden muuttaminen toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.  
(Yhdistyslain uudistus 1.9.2010 Pykälän 1 momentin mukaan yhdistyksellä on oltava 

toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan voimassa olevan 

tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa.) 
 

 Hallitus ehdottaa seuraavaa muutosta kohtaan 9 § Yhdistyksen kokoukset sallitaan jäsenten 

osallistuminen yhdistyksen vuosi- ja yleiskokouksiin myös etäyhteydellä.   
 

 

11 JÄSENMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022 

 

12 PALKITAAN VUONNA 2020 SUOMEN KENNELLIITON SANKARIKOIRAN ARVONIMEN 

SAAVUTTANUT KAUKASIANKOIRA 

 

13 PALKITAAN VUONNA 2020 VALIONARVON SAAVUTTANEET KOIRAT 
 

14 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 


