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1 §   Kokouksen avaus. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Henriikka Toikka avasi kokouksen klo 
13.07 
 

2 §   Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus. 
 Kokoukseen osallistui 14 jäsentä, listaus liitteenä 
 Valtakirjalla mukana 5 jäsentä, valtakirjat liitteenä 
 

3 §   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkas- 
tajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henriikka Toikka, sihteeriksi 
 Sirpa Jokivirta ja pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Blomqvist sekä Marjatta 
 Virtanen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.    
         
4 §   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Kokous todettiin koolle kutsutuksi yhdistyksen sääntöjen mukaan ja  
 näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.  Kutsu on julkaistu Laivis leh- 
 dessä 4/2020.  Koska ajankohtaa jouduttiin siirtämään niin ajankoh- 
 dasta ilmoitettiin kahta viikkoa ennen yhdistyksen kotisivujen kautta,  
 sähköpostilla ja kirjeitse jäsenistölle. 
 

5 §   Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi 
 

6 §   Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan toiminnan- 
        tarkastajien lausunto. 
 Hyväksyttiin pöytäkirjan liitteenä olevat toimintakertomus, tilinpäätös 
 ja toiminnantarkastajien lausunto. 
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7 §   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden     

               myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle 
 ja muille vastuuvelvollisille. 

 

8 §   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan       
        vuoden (2022) jäsenmaksu. 
 Vahvistettiin liitteenä olevat toimintasuunnitelma ja tulo- ja      
 meno arvio sekä vahvistettiin vuoden 2022 jäsenmaksuksi 30 €. 
 

9 §   Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi. 
 Puheenjohtajaksi valittiin Henriikka Toikka. 
 

10 §  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi (2) varajäsentä 
 Hallitukseen valittiin Sirpa Jokivirta ja Mia Aho. Varajäseniksi 

 Susanna Stenberg ja Eija Parviainen. 
 

11 §  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä. 
 Toiminnan tarkastajiksi valittiin Eila Lepistö ja Pirkko Kortelainen. 
 Varalle valittiin Kaija Karilaakso ja Niina Siira. 
 

12 §  Valitaan henkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin. 
 Valittiin yhdistyksen puheenjohtaja osallistumaan kokouksiin. 
 

13 §  Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet. 
 Hallituksen esitys ottaa Silja Åkerfelt kunniajäseneksi hyväksyttiin. 
 

  



SUOMEN SCHIPPERKERHO RY PÖYTÄKIRJA 
Sääntömääräinen vuosikokous 27.03.2021 
Etäyhteydellä 
          27.03.2021 

 
 
14 §  Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle    
        ensimmäinen helmikuuta mennessä. 
 Ei käsiteltäviä aloitteita. 
 

15 §  Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 
määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 23 
pykälän määräykset. 
 Ei käsiteltäviä asioita. 
 

16 §  Kokouksen päättäminen. 
      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.57 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
 
Henriikka Toikka   Sirpa Jokivirta 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 

 
 
Nina Blomqvist   Marjatta Virtanen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            


