
 

Suomen Amerikanakita ry:n vuosikokous 2008 

 

Aika: 24.2.2008 klo 13:03 

Paikka: Kaupin keilahalli, Keilakuja 1, Tampere 

Paikalla: Kaisa Svartström, Tuija Kaartinen, Nina Niskanen, Carola Taponen, Karoliina Mäkinen, 

Katariina Lahikainen, Maarit Haavisto, Merja Takala, Anna Hujanen, Hanna Kukkola 

 

1. Kokouksen avaus 

Pj. Maarit Haavisto avasi kokouksen. 

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

puheenjohtaja: Merja Takala 

sihteeri: Carola Taponen 

pöytäkirjan tarkastajat: Katariina Lahikainen ja Karoliina Mäkinen  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Uuden hallituksen työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti muutoksella jossa jäsensihteerin ja rahastonhoitajan valinta 

siirretään uudelle hallitukselle. 

 

5. Hallituksen uuden puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Svartström. 

 

6. Hallituksen jäsenien valinta 

Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten ja vapaaehtoisesti eronneen Julia Toimelan tilalle 

Susanne Asteljoki, Nina Niskanen, Carola Taponen ja Mervi Vesala. 

 

7. Varajäsenten valinta 

Varajäseniksi valittiin Nina Lehikoinen ja Karoliina Mäkinen. 

 

8. Valitaan yhdistykselle jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. 

Päätettiin siirtää valinta yhdistyksen sääntöjen mukaisesti uudelle hallitukselle.  

 

9.Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 

Tilintarkastaksi valittiin Maarit Haavisto ja varatilintarkastajaksi Katariina Lahikainen. 

 

10. Vuoden 2007 toimintakertomus sekä tulos ja tase 

Hyväksyttiin korjauksin. 

 

11. Hallituksen vastuuvapaus 

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilintarkastaja Heta Mannisen esityksestä. 

 

12. Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2008 

- Normaali jäsenmaksu nousee 25,00 euroon, eli ensimmäisenä liittymisvuotena siihen lisätään 5,00 

euroa liittymismaksua (= 30,00 euroa).  

- Kasvattajan yhdistykselle ilmoittama lahjajäsenmaksu pysyy edelleen 10,00 eurossa. 

- Perhejäsenten jäsenmaksu nousee 10,00 euroon. 



- Uutena jäsenyysmuotona lisättiin kasvattajajäsenyys 45,00 euroa. Tähän voi kukin rotumme 

kasvattaja halutessaan liittyä, edellytyksenä kasvattajajäsenyydelle Suomen Kennelliiton 

kasvattajasitoumuksen allekirjoittaminen. Kasvattajajäsenyys tuo mukanaan tiettyjä lisäetuja, jotka 

hallitus tarkemmin määrittelee. 

- Muut vanhat jäsenyysmuodot säilyivät ennallaan. 

- Tarkennettiin menettelyä, että lahja- ja perhejäsenet voivat siirtyä kesken jäsenyysvuoden 

äänivaltaisiksi jäseniksi maksamalla jäsenyysmuotojen erotus yhdistykselle. Asiasta tulee 

informoida jäsensihteeriä ennen tätä. 

 

13. Vuoden 2008 toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio 

Vahvistettiin korjauksin. 

 

14. Yhdistyksen edustajan valinta SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirin kevät- ja syyskokouksiin 

Valittiin yhdistyksen edustajaksi Erika Häkkinen. 

 

15. Muut hallituksen vuosikokoukselle päätettäväksi esittämät asiat. 

 

16. – Pentuvälityksen tarpeellisuus. 

Katsottiin pentuvälitys tarpeelliseksi ja valittiin pentuvälittäjäksi Carola Taponen. 

 

17. Muut asiat 

a) Käytiin läpi Jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma, jotka hyväksyttiin.  

b) Keskusteltiin jäsenlehdestä ja suunniteltiin alustavasti että voitaisiin käyttää tulevissa 

jäsenlehdissä kansisivuilla neliväripainatusta. Pyrittäisiin pitämään sivumäärät maksimissaan noin 

60 sivussa. 

c) Keskusteltiin myös kansainvälisestä näkyvyydestä ja esiin nousi ajatus mainostaa 

yhdistystä/kasvattajia esimerkiksi Akita Annualissa.  

d) Keskusteltiin myös nettisivujen päivityksestä Maria Latva-ahon jätettyä päivitystyö. Nousi esiin 

myös ajatus Internet-työryhmän perustamisen tarpeellisuudesta.  

Kohtien b-d käsittely siirtyy uuden hallituksen pohdittavaksi ja päätäntävaltaan. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14.08 

 

Vakuudeksi 

 


