
 
VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2021 
 
Australianterrierikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.4.2021 klo 12:00- 
Teams -kokous 

1. Kokouksen avaus 

- Hallituksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen klo 12.12. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valitseminen 
- puheenjohtaja Kenneth Holmberg 
- sihteeri Leena Reini-Sievänen 
- pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat: Bea Vuori ja Kirsi Pynnönen 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Marjo Ahola halusi kirjattavaksi eriävän mielipiteen koskien kokouskutsua ja kokouksen 
laillisuutta: Aussi-lehti ei ole tullut, eikä sähköpostillakaan ole kutsua lähetetty. 

- Todettiin kuitenkin, että koska kokouskutsu on ollut kerhon verkkosivuilla sekä 
facebookissa, kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

- Tähän lopputulokseen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta Marjo Ahola yhtyi, mutta 
halusi mielipiteensä kirjattavan pöytäkirjaan. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
 

5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle 
- Oona Rovio ehdotti Kati Moilasta, joka ilmoitti, ettei ole käytettävissä 
- Jaana Viilamo ja Heini Reis ehdottivat Kenneth Holmbergia 

 Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2021–2023 Kenneth Holmberg 
 

6. Hallituksen varsinaisten jäsenten (3) valitseminen erovuoroisten 
(Leena Reini-Sievänen ja Tanja Kotro) tilalle. Toimikausi 2 vuotta. 
Varajäsenten (2) valitseminen erovuoroisten (Heini Reis ja Bea Vuori) tilalle, 
toimikausi 1 vuosi. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: 
Jenni Kosonen 
Leena Reini-Sievänen 
Heini Reis 
 
Hallituksen varajäseniksi valittiin: 
Pia Nyberg 
Bea Vuori 

   
7. Hallituksen toimintakertomus 2020 ja tilinpäätökseen perustuva selostus taloudellisesta 

asemasta 
- rahastonhoitaja esitti selostuksen yhdistyksen taloudellisesta asemasta  
- jalostustoimikunnan korjattu toimintakertomus lähetetään uudestaan kokoukseen 

osallistuneille 
 

8. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden 
myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle 
- hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja tilinpäätös vahvistettiin 
- tilintarkastajien huomautuksen johdosta kulukorvaukset käsitellään hallituksen 

ensimmäisessä kokouksessa 
- tilintarkastuskertomus lähetetään kaikille kokouksen osallistujille 



9. Vuoden 2022 jäsenmaksun määrääminen varsinaisille ja perhejäsenille 
- jäsenmaksu vuodelle 2022 pidetään ennallaan 
- Oona Rovio ehdotti, että jos kasvattaja liittää pentueen pennunostajat kerhon jäseniksi, 

voisiko maksu olla silloin edullisempi. Tämä tullaan ottamaan vuoden 2022 
vuosikokouksessa esille 

 
10. Hallituksen vuoden 2021 työ- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio 

- hyväksyttiin 
 

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen 
- toiminnan tarkastajina jatkavat Mirja Lehtola ja Jaana Ryynänen-Raikio 
- varahenkilöiksi valittiin Seppo Ihonen ja Tiina Repo 

 
12. Jalostustoimikunnan varsinaisista jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa, harjoittelijajäsenen 

(Heini Reis) toimikausi on 1 vuosi, mutta ehdotetaan, että hänen kautensa sisältäisi vielä 
vuoden 2021, koska hänet valittiin vasta lokakuun vuosikokouksessa 
- ehdotus hyväksyttiin 

 
13. Vuoden Aussi-kilpailun veteraanien pistelaskun täsmentäminen 

- kerhon säännöissä ei ole mainintaa vuoden Aussi -kilpailusta ja hallitus voi muuttaa 
kilpailusääntöjä ja tuoda sen hyväksyttäväksi vuosikokoukseen 
 

14. Muut asiat 
- ehdotettiin, että pandemiatilanteesta johtuen olisi painokkaasti harkittava vuoden Aussi 

-kilpailun väliin jättämistä vuoden 2020 tavoin, jolloin kerho toimisi yhteiskunnallisesti 
vastuullisesti 

- kiiteltiin mahdollisuutta osallistua kokoukseen etänä 

 
15. Kokouksen päättäminen 

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.57 
 
 
 
 
 
 
Kenneth Holmberg      Leena Reini-Sievänen 
puheenjohtaja       sihteeri 
 
 
 
 
Kirsi Pynnönen       Bea Vuori 
pöytäkirjan tarkastaja      pöytäkirjan tarkastaja 


