
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY  Kuopiossa 5.3.2022 

 

KOKOUSKUTSU JA VALTAKIRJA        lähetetty 8.3.2023 
Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksille 
 
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Siilinjärvellä Punttisilimässä 23 päivänä maaliskuuta 2023 klo 19.00 alkaen.  
 
Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkavat klo 18.00. Kokouksessa käsitellään 
Kennelpiirin sääntöjen 22 §:ssä mainitut asiat sekä edustajat Suomen 
Ajokoirajärjestön vuosikokoukseen.    

 
21 § Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus 
lähettää vuosikokouskutsun kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksilleen 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten 
kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Ylimääräinen Kennelpiirin yleiskokous kutsutaan 
koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 
tai vähintään yksi kymmenesosa Kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä 
kirjallisesti vaatii hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. Ylimääräinen 
yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta kirjeellä tai 
sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 
 

 22 § Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty 
jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun 
toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä 
jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin vuosikokouksessa 
on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien 
henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. 
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin vuosikokouksessa käyttää yhdistyksen 
valtuuttama(t) edustaja tai edustajat. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä 
jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa 
mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta 
puheoikeudesta päättää kokous. 

 
Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla 
tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta 
puheoikeudesta päättää kokous. 
 
Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama 
edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa 
rajoittaa. Piirihallitus on 2.3.2023 pitämässään hallituksen kokouksessa rajannut 
edustajamäärän kahteen henkilöön / jäsenyhdistys koronan vuoksi. Kukin valtuutettu 
voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.  

 
POHJOIS-SAVON KENNELPIIRI RY  
 - Hallitus 
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Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokous  
23.3.2023 klo 19. alkaen 
Paikka: Punttisilimä, Marjomäentie 312, Kuuslahti 
 
ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS 
 
1 §  Vuosikokouksen avaus ja palkitsemiset 
2 §  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3 § Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän 

toteaminen 
4 §  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kutsu lähetetty 5.3.2023) 
5 §  Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista  
6 §  Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat 
7 §  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja 
8 §  Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja 

tilinpäätöksen vahvistaminen 
9 §  Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 vuoden 2022 toiminta- ja tilikaudelta 
10 §  Käsitellään kuluvan kauden toimintasuunnitelma 
11 §  Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioiden sekä kulukorvauksien 

määrääminen kuluvalle toimintakaudelle 
12 §  Vuoden 2023 tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2024  
13 § Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudelle 2023-2025 tai siitä 

eronneiden tilalle loppukaudeksi.  
Erovuorossa ovat  
Heli Könönen, Eija Airaksinen, Kari Leppänen, Seppo Soininen 

 Kesken kauden omasta pyynnöstään eronneet 
 Jouko Miettinen, Elina Räisänen 
14 § Toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 
15 §  Jaostojen nimeäminen 
 Esitys:  Hallitus esittää, että vuosikokous nimeää alla olevat rotujaostot.  

Ajavat koirat (beaglet, dreeverit, SAJ:n rodut), Hirvijaosto 
(hirveähaukkuvat rodut), Kanakoirat, Kaveri- ja lukukoirajaosto, 
Lappalaisjaosto, Lintujaosto: (lintua haukkuvat rodut), Mejä ja Vahi, 
Noutajat, Nuorisojaosto, Palvelus- ja seurakoirajaosto, Spanielit, 
Vinttikoirat, Luolakoirat 

16 §  Muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. 
 Niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä 
 on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan 
 mainittava kokouskutsussa. 
21 §  Kokouksen päättäminen 
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VALTAKIRJA 
 
 
 
 
 

 
Yhdistys:  _______________________________________________________________________ ry 
 
on ______________ kokouksessaan ______.______ 20 ____  valinnut tässä valtakirjassa mainitun 

jäsenensä edustamaan ja valtuuttaa hänet edustamaan mainittua yhdistystä Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n 

vuosikokouksessa 23.3.2023. 

 
 
Edustajan nimi 
        
 
Edustajan nimi 
        
 
Edustajan nimi 
        
 
Edustajan nimi 
        
 
 
 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2022   oli     jäsentä 
 
 
_________________________ ssa    _____________  päivänä     kuuta 2023 
 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
            
puheenjohtaja / varapuheenjohtaja  sihteeri 


