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L. Kokouksen aY&us

Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kemp'painen avasi kokouksen.

Kokoulrsen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin varatuomari Risto Voipio.

Kokoukscn sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutzuttiin varatuomari Tina Taivaloja

Kokouksen laillisuuden ja päåtösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon hrtsutuksi ja päåtösvaltaiseksi. Äänestysluettelo on

liitteenä l.

Pöytåkiriantarkastajien ja åäntenlaskijoiden valinta

Päitettiin" ettli pöyUikirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Äanestyksen jälkeen pOytekirjantarkastajiksi valittiin Riitta Levänenja TainaPutaansuu.

Kokouksen työiåriestyksen hyvåiksymincn

Hyveksyttiin liitteenä 2 oleva esityslista kokoukseir työjärjestykseksi.

Hallituksen jäsenten valints

Äenestysten jälkeen tehtiin seumavat valinnat:
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1. Yhdistyksen puheenjohtaja vuosiksi 2019-2020 Jukka Kemppainen
2. Kahdeksi varsinaiseksi jåiseneksi vuosiksi 2019-2021Pirkko Eloranta ja Kalle Peltola
3. Varajäseneksi vuosiksi 2019-2;02l Taina Putaansuu
4. Varsinaiseksi jäseneksi vuodeksi 2019 Tiina llola.

E. Yhdistylaen toiminnantarkestajien ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin suostumuksensa mukaisesti toiminnantarkastajiksi Mauri Lepistö ja Hilkka
Tommila sekä varatoiminnanta*a@iaksi Keiio Kankaanpää vuodeksi 2019.

9. Jäscnmaksujen måäy6Xminen vuodetle 2019

Päätettii& että jäsenmaksut pide6itn ennallaan.

10. Testamenttirahaston såäntöjen hyvåksyminen

Hallitul$en esitys säännöiksi on liiueena 3. Jäsenryhmän eMotus säännöiksi on liitteena 4.

Todettifut" ettii Paula Hiltunen esitteli kokoukselle liitteenä 3 olevan ehdotuksen ja Birgitfa
Sailfto esitteli kokoukselle liitteenä 4 olevan ehdotuksen sekä antoi pöytåkirjaan liit#väksi
sähköpostiviestirf joka otettiin liitteeksi 5. Asianajaja Miisa Karjalainen käytti
puheenvuoron ja selosti kokoukselle testamenfiiin, testamenttikelpoisuuteen sekå
testamentin todistamiseen liittyvä:i juridiikkaå.

Asiasta kåyhin vilkas keskustelu.

Kokoukselle tehtiin ehdotus valmistelun jatJcamisesta ja ehdotusta kannatettiin. Äiinestyksen
jälkeen paAefiiin, et6 asia ei plauteta valmisteluun.

Äenesytsen jälkeen kokous päåtti, että testamenttirahaston sännöt vahvistetaan liitteenä 2
olevan ehdotuksen eli hallituksen esityksen mukaisina

Susanna Söderholm, Laura Mäenpää" Eila Uusi-Kouvo, Jouni Perttula, Katja Kelloniemi,
Ulla-Maiia Ste'lroos, Jaakko Stenroos, Margrt Haukil<aja Sari tlämäläinen halusivat
pOytekirjaan kirjattavaksi eriävänä mielipiteenään" etH heidiin kesityksensa mukaan hallitus
on menetellyt lainvastaisestl kun testamenttirahaston sääntöihin on kirjattu, että varoja
voidaan ldyttåå palvelukoiraharrastusta tukevaan toimintaan.

11. Asiat jotka on iåtetty yhdistyksen haltitnkselle viikkoa ennen kokouspåivåå otben
knitenkin huomioon yhdistystain 14 g:n såänn6kset

Hallitukselle ei ole jätetty muita kuin kohdassa 10 käsitelty vaihtoehtoinen rahastosåiäntö.
Asia on tullut käsitellyksi kohdassa 10.



12. Muut mahdotliset ssiaq dedustelut, aloitteef joista ei tässn kokouksessa voi tehdö

pååtöstå.

Kokouksessa ilmaistiin huoli yhdislyksen tulojen riifiävyydestii, kun jäsenmaksutulo on

laskenut eikä muita tulonlähteiE ole ollut.

Kokouksessa arvosteltiin uutta kåytäntöå jonka mukaan jouluilmoitukset pitåä maksaa

etukäteen.

13. Kokouksen päSttfiminen

Pulreenjohtaja kiitti osallistujia hyväståi ja aktiivisesta keskustelustaja päatti kokouksen.

Tina Taivaloja
sihteeri

Olemme tarkastanet kokouksen pOyteikirjan ja todennret sen vastaavan kokouksen kulkua-

Riitta Levänen
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Taina Putaansuu


