
Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n  

 

KEVÄTKOKOUS 

 

27.3.2021 klo 12:00 Me-talo, Kerava. Teams-yhteys. 

 

Paikalla;  27 äänioikeutettua jäsentä etäyhteydellä, erillinen liite osallistujista. 1 jäsen liittyi 

klo 13:55 kohdassa 10. 1 jäsen poistui klo 15:11. 1 jäsen poistui 15:27. 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Elina Sarin avasi kokouksen 12:09 ja toivotti jäsenet 

tervetulleeksi. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Sarin, pykälän 9 käsittelyn ajaksi 

puheenjohtajaksi valittiin Oili Helenius, ja sihteeriksi valittiin Susanna Kujala. 

 

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Ehrukainen ja Taina Antila ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Pitkänen, Lorena Echkart ja Henna Huusko. 

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 11.3.2021 (Liite 1). Kokous todettiin 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys  

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys. 

 

6. Esitetään johtokunnan toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen 

hyväksymisestä  

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen kokoukselle. 

6.1. Päätettiin että asiavirheet korjataan heti ja kielioppitarkastuksen tekee 

pöytäkirjantarkastajat. 

6.2. Päätettiin muuttaa jatkossa seuraavaa toimintakertomusta (2021) niin että tietyt 

taulukot ja tiedot olisi liitteenä ja lisätään sisällysluettelo. Johtokunta laatii uuden 

pohjamallin uutta toimintakertomusta varten. 

6.3. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksin. (Liite 2). 

 

7. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta 

Henna Huusko esitteli tilinpäätöksen. (Liite 3). 

 

8. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto  

Johanna Ehrukainen kertoi toiminnantarkastuksen sisällöstä ja käytiin läpi tarkastajien 

lausunto (Liite 4). 

 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tili- ja vastuuvelvollisille  

9.1. Puheenjohtajana tässä pykälässä toimi Oili Helenius. 



9.2. Keskusteltiin yleiskokousten materiaalien toimittamisesta kotisivuille jäsenistölle.  

9.3. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tili- ja vastuuvelvollisille edellyttäen, että 

vuoden 2019 yleiskokousten puuttuvat materiaalit tulee nettisivuille näkyviin. 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

10.1. Yhdistyksen jäsenen esitys valtakirjojen poistamisesta vuosikokouksissa ja 

etäosallistumismahdollisuuden lisääminen sääntöihin. 

Esityksen tehnyt jäsen veti ehdotuksensa takaisin, mutta ehdotusta kannatti yksi 

jäsen. Päätettiin muuttaa työjärjestystä siten, että kohta 10.2 käsitellään ensin, 

jonka jälkeen ei välttämättä ole enää tarpeen käsitellä kohtaa 10.1. 

10.2. Yhdistyksen sääntömuutos; päätetään yhdistyksen uusista säännöistä 

10.2.1. Puheenjohtaja esitteli kokoukselle johtokunnan esityksen uusiksi 

säännöiksi. 

10.2.2. Esittelyä seuranneessa keskustelussa esitettiin johtokunnan 

sääntöehdotukseen seuraavat vastaehdotukset: 

10.2.2.1. Sääntöihin ei tule mainintaa kasvattajajäsenyydestä 

10.2.2.2. Puheenjohtajan toimikaudet rajataan (3 kautta peräkkäin) 

10.2.2.3. Yhdistyksen kokouksissa ei saa edustaa valtakirjalla 

10.3. Suoritettiin kolme äänestystä, jossa kussakin oli vastakkain ko. asiaa koskeva 

johtokunnan esitys ja sitä koskeva vastaehdotus. Johtokunnan sääntöesitys sai 

enemmistön annetuista äänistä kaikissa kolmessa äänestyksessä.  

10.4. Lopuksi äänestettiin sääntömuutoksesta kokonaisuudessaan johtokunnan 

esityksen pohjalta. Johtokunnan esitys uusiksi säännöksi hyväksyttiin äänin 24 

puolesta ja 2 vastaan. Säännöt lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen 

hyväksyttäväksi, jonka hyväksynnän jälkeen ne tulevat yhdistyksen säännöiksi. 

10.5. Äänestysten tulokset ja äänimäärät ilmenevät äänestyspöytäkirjasta (Liite 5). 

 

11. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja kiitti kokousosallistujia ja päätti kokouksen klo 15:53 

 

 

 

 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Elina Sarin, puheenjohtaja   Oili Helenius, puheenjohtaja kohta 9 

 

 

 

 

________________________________ 

Susanna Kujala, Sihteeri 

 

 

 

 

________________________________ ______________________________ 

Johanna Ehrukainen, pöytäkirjantarkastaja Taina Antila, pöytäkirjantarkastaja 


