
 Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n  PÖYTÄKIRJA 
 

 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika:  Sunnuntai 4.3.2018 klo 13.00  
 
Paikka: Ratinan Stadion, alakerran kahvio  

Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere  
 
Läsnä: Läsnäololista, liite1 
 
1. Kokouksen avaus 

1.1. Hallituksen puheenjohtaja Heidi Mäki-Välkkilä avasi kokouksen kello 13:03 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  
 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Minna Kokko 
 2.2. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Reetta Niinikorpi 

2.3. Ehdotettiin, että pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina voivat toimia samat henkilöt. Ehdotus 
hyväksyttiin. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Anne-Maj Hytöstä, 
Gunilla Forsblomia (kieltäytyi), ja Lea Kalliota. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Anne-Maj Hytönen ja Lea Kallio. 

  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

3.1. Todettiin, että kokouskutsu on ollut joulukuussa 2017 ilmestyneessä lehdessä sekä sen jälkeen 
julkaistu yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook-sivuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi 
sekä päätösvaltaiseksi. 

 
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.  

 4.1. Lisättiin esityslistalle kohdat 15.1. ja 15.2. 
 4.2. Hyväksyttiin esityslista 
 

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien 
lausunnot.  

 5.1. Käsiteltiin yhdistyksen sekä alaosastojen toimintakertomus vuodelta 2017, liite2 
  5.1.1 Hyväksyttiin yhdistyksen sekä alaosastojen toimintakertomukset 
 5.2. Käsiteltiin tilinpäätös, liite3 ja liite4 ja toiminnantarkastajien lausunnot, liite5 
  5.2.1 Hyväksyttiin tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunnot 

 
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille ja muille 
tilivelvollisille.  

6.1. Vuosikokouksen osallistujat myönsivät tili- ja vastuuvapauden hallitukselle sekä alaosaston 
johtokunnilla ja muille tilivelvollisille. 

 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liite6, ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi, liite7 

7.1. Käsiteltiin hallituksen laatima tulo- ja menoarvio kuluvalle kaudelle. Hallitus ehdotti, että 
jäsenmaksu pidetään samana. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. 
7.2. Käsiteltiin ja keskusteltiin hallituksen sekä alaosastojen laatimasta toimintasuunnitelmasta 
vuodelle 2018 ja vuosikokous hyväksyi sen. 

 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.  
- Erovuorossa: puheenjohtaja, jalostustoimikunnan vetäjä, koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä ja 
julkaisutoimikunnan vetäjä 
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8.1. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Päivi Hakulia, Heidi Mäki-Välkkilää (kieltäytyi), 
Pertti Mäki-Välkkilää (kieltäytyi), Minna Kokkoa (kieltäytyi). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi 
Hakuli. 
8.2. Hallituksen uudeksi julkaisutoimikunnan vetäjäksi ehdotettiin Timo Kokkoa, joka on lupautunut 
olemaan käytettävissä, sekä Kirsi Haapasta. Äänestettiin edellä mainittujen henkilöiden väliltä ja 
äänimäärä oli Timo Kokko 16 kpl, Kirsi Haapanen 25 kpl ja tyhjiä 1 kpl. Julkaisutoimikunnan vetäjäksi 
valittiin Kirsi Haapanen. 
8.3. Hallituksen uudeksi koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi ehdotettiin Kristiina Kalliota (kieltäytyi), 
Riikka Saloa (kieltäytyi), Miisa Laukkaa (kieltäytyi), Jenni Sokuraa (kieltäytyi), Antti Myllyperkiötä 
(kieltäytyi), Lea Kalliota (kieltäytyi), Merja Ronkaista (kieltäytyi), Jarmo Kankaanpäätä (kieltäytyi), 
Hanna Nikkolaa (kieltäytyi), Kati Korhosta (kieltäytyi), Kari Laukkaa (kieltäytyi) ja Henna Lappi-
Tanskasta. Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjäksi valittiin Henna Lappi-Tanskanen. 
8.4. Hallituksen uudeksi jalostustoimikunnan vetäjäksi ehdotettiin Laura Mäiseliä ja Tarja Torvista 
(kieltäytyi). Jalostustoimikunnan vetäjäksi valittiin Laura Mäiseli. 

 8.5. Alaosastojen edustajiksi hallitukseen olivat ehdolla: 
  8.5.1 Itä-Suomi: varsinainen edustaja Minna Myyryläinen, varaedustaja Harri Sonninen 
  8.5.2 Keski-Suomi: varsinainen edustaja Pertti Mäki-Välkkilä, varaedustaja Satu Kajosmäki 
  8.5.3 Lahti: varsinainen edustaja Laura Latikka, varaedustaja Jenni Sokura 
  8.5.4 Pohjanmaa: varsinainen edustaja Mari Harju-Säntti, varaedustaja Birgitta Strömman 
  8.5.5 Tampere: varsinainen edustaja Kari Laukka, varaedustaja Kaisa Korpela 
  8.5.6 Turku: varsinainen edustaja Tiina-Leena Salo, varaedustaja Reetta Niinikorpi 
  8.5.7 UMA: varsinainen edustaja Eveliina Rehnfors, varaedustaja Kirsi Haapanen 
  8.5.8 Kaikki alaosastojen edustajat hyväksyttiin ja valittiin hallitukseen. 
 
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.  
 9.1. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Kati Korhosta, Gunilla Forsblom (kieltäytyi) ja Riikka Saloa. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Kati Korhonen ja Riikka Salo ja heidän varamiehikseen Miisa Laukka ja Kimmo 
Kaartinen. 
 
10. Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: 9§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen 
pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, jolta hän on 
jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäseneksi voi päästä jälleen hakemalla jäsenyyttä hallitukselta. Tästä 
syystä erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta. SBY:n hallitus ehdottaa muutosta seuraavasti: hallitus 
katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä 1.6. alkaen sinä kalenterivuotena, jolta hän on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta.  
 10.1. Hallituksen ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin. 

10.2. Jaana Repo ehdotti, että lisätään ehdotukseen, että 1.6. jälkeen jäseneksi liittyneet katsotaan 
eronneeksi 31.12. kuluvana vuonna. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin. 

 
11. Hallituksen ehdotus jäsenistölle: Suomen Bokseriyhdistys ry. sitoutuu yhteispohjoismaiseen 
yhteistyöhön, jolla pyritään parantamaan rotuamme kokonaisvaltaisesti, mutta etenkin terveydellisesti. 
Tämä edellyttää esim. osallistumista vuosittaisiin seminaareihin ja yhteispohjoismaisiin projekteihin. 
 11.1. Keskusteltiin asiasta ja jalostusvastaava Laura Mäiseli avasi asiaa tarkemmin. 
 11.2. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus 
 
12. Yhdistyksen varaston tulevaisuus 
 12.1. Varaston kulu tällä hetkellä 104€/kk. Satu Kajosmäki on luvannut ottaa hoitaakseen vanhat 
valokuvat ja digitalisoi ne. Näyttelytoimikunta luvannut hoitaa kaikki näyttelyihin liittyvät pokaalit, viirit, 
valokuvat yms. Jäsensihteeri Jaana Repo on ottanut jo aiemmin itselleen kirjapitoaineiston säilytettäväksi. 
 12.2. Keskusteltiin asiasta ja ehdotettiin, että uusi hallitus tekee päätöksen varaston kohtalosta.  
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13. Hallitus ehdottaa, että pääyhdistyksen hallituksen sekä alaosastojen johtokuntien jäsenille voidaan antaa 
joitain etuja. Mahdolliset edut päättää jäsenistö vuosikokouksessa. 

13.1. Keskusteltiin asiasta.  
13.2. Vuosikokous ehdotti, että yhdistyksen toimihenkilöille ja kouluttajille voidaan tarjota 
mahdollisuus osallistua alaosaston tai pääyhdistyksen tukemana koulutuksiin, tapahtumiin tai 
vastaaviin, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon yhdistyksessä. Ehdotus hyväksyttiin. 

 
14. Näyttelytoimikunnan sääntömuutosehdotukset: 

14.1. KlubSieger näyttelyn säännöistä poistetaan kohta ”tuomarit arvotaan näyttelyaamuna”. Jatkossa 
näyttelytoimikunta valitsee Körmasterin arvostelemaan vuorovuosina keltaiset ja tiikerit. Tämä 
ehdotus hyväksyttiin. 
14.2. Klubsiegerissä arvosteltaisiin jatkossa koirat väreittäin vain, jos ilmoittautuneita on yli 80. 
Vuosikokous ehdotti, että sijoitusruusukkeet jätettäisiin pois ja tilalle otettaisiin joku halvempi 
palkinto, esim. tulostettava kunniakirja. Näyttelytoimikunnalle annetaan vapaus valita palkinto. 
Klubsiegerissä arvostellaan koirat edelleen väreittäin. Tämä ehdotus hyväksyttiin. 
14.3. Kaikissa kolmessa näyttelyssä TURISTIT arvostellaan yhtenäisin säännöin: 
- 5kk >9kk kaikki turistipennut, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turistipentu 
- >9kk kaikki turistit, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turisti 
- Pennuille ei anneta laatuarvostelua ja Puppy&Veteran-  näyttelyn säännöistä poistuu 
kasvattajaluokan kohdalta edellytys luokkaan osallistuvien koirien laatuarvostelusta (eh tai eri). 
 14.3.1 Näyttelytoimikunnan ehdotukset hyväksyttiin 

 
15. Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
 15.1. Jäsenrekisteriohjelma 

 15.1.1 Laura Mäiseli avasi asiaa vuosikokousväelle. Todettiin myös, että tämän hetkinen 
jäsenrekisteriohjelma on vanha ja siihen ei saa enää mitään tukea eikä päivityksiä. 
 15.1.2 Ehdotettiin, että vuosikokous antaa luvan hallitukselle tutkia asiaa enemmän ja 
tiedottaa jäsenistöä. Hyväksyttiin ehdotus. 

 15.2. Atibox rahankeräyslupa-asia 
  15.2.1 Hallitus ehdotti, että luovutaan rahankeräysluvasta. Hyväksyttiin ehdotus. 

 15.2.2 Riikka Salo ehdotti, että jos rahankeräysluvasta luovutaan, mutta Atibox-tili säilytetään, 
jonka kautta raha kierrätetään. Hyväksyttiin ehdotus. 

  
16. Päätetään kokous.  
 16.1. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:54. 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
puheenjohtaja Minna Kokko   sihteeri Reetta Niinikorpi 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
pöytäkirjantarkastaja Anne-Maj Hytönen  pöytäkirjantarkastaja Lea Kallio 
 


