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KEVÄTKOKOUS 
 
Aika:  sunnuntai 17.3.2013 klo 12.30  
 
Paikka:  Suomen lasimuseo, Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki 
 
Läsnä: Osallistujalista liitteenä (LIITE 1) 
 

1. Kokouksen avaus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Luokkakallio avasi kokouksen klo 12.38.  
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Grönlund ja sihteeriksi Marika Landen. 
 

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Lehtonen ja Johanna Sipola-
Mäkinen. 
 

4. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi.   
 

5. Yhdistyksen vuosikertomuksen käsittely ja hyväksyntä 
Kokouksen puheenjohtaja Sami Grönlund esitteli vuosikertomuksen. (LIITE 2). Vuosikertomus 
hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 
 
MUU TOIMINTA-kohdan ”Penturuusukkeita jaettiin kaikille näyttelyihin ensimmäistä kertaa 
osallistuville birmapennuille omistajan jäsenyydestä riippumatta.” lauseesta päätettiin ottaa pois sana 
”kaikille”, sillä penturuusukkeita jaettiin mahdollisuuksien mukaan, mutta kuitenkaan kaikki eivät ole 
sitä saaneet.    
 
TERVEYS-kohtaan lisätään kuvaus Terveystyöryhmän toiminnasta vuonna 2012, Sinikka Luoma 
kertoi työryhmän toiminnasta. Terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
Terveystyöryhmä laati FIP-lomakkeen sekä päivitti pentuekyselylomakkeen.    
 

6. Esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto 
Pirjo Kankainen esitteli vuositaseen (LIITE 3) ja Sami Grönlund toiminnantarkastajien lausunnon 
(LIITE 4).  
 

7. Tilinpäätöksen hyväksyntä sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 
2012 hallitukselle 
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2012 hallitukselle. 
 

8. Ylimääräinen toiminnantarkastus 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Luokkakallio esitti ylimääräisen toiminnantarkastuksen kulut sekä 
esitti yhdistyslain 39 § perusteella kulujen mahdollista korvaushakemusta yhdistyksen hallituksesta 
keväällä 2012 eronneilta jäseniltä. Yhdistyksen hallitus halusi tuoda asian jäsenkokouksessa esille, 
jotta myöskään hallitus ei joutuisi korvausvastuuseen. Asiasta käytettiin useita puheenvuoroja. 
Jäsenkokous oli yksimielinen, että kulut ovat yhdistyksen maksettavia eikä asiassa ole 
korvausvastuullisia. 
 

9. Muut asiat 
 
A) Penturuusukkeet 

Penturuusukkeiden tärkeydestä keskusteltiin ja todettiin että on yhdistyksen mainostamisen 
kannalta erittäin tärkeää muistaa jakaa ensimmäistä kertaa näyttelyssä olevalle pennulle ja sen 
omistajalle ruusuke ja yhdistyksen esite. Koska viime vuonna on jäänyt pentuja ilman ruusuketta, 
päätettiin että laitetaan yhdistyksen kotisivuille sekä Facebookkiin ilmoitus että saamatta jäänyttä 
ruusuketta voi pyytää jälkikäteen ja muistutetaan että pennun omistajan ei tarvitse olla 
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yhdistyksen jäsen. 
 
Keskusteltiin myös kasvattajien maksamista jäsenistä joiden määrä oli pudonnut huomattavasti. 
Ehdotettiin että yhdistys järjestäisi kasvattajille kilpailun kuka on vuoden aikana liittänyt eniten 
uusia jäseniä. Ehdotus jää hallitukselle työstettäväksi. 
 

B) Geenitutkimus 
Geenitutkimuksen tärkeydestä keskusteltiin ja todettiin että birmojen näytteenottomäärät ovat 
laskeneet huomattavasti. Ehdotettiin että yhdistys muistuttelisi aktiivisemmin näytteenoton 
tärkeydestä sekä lehdessä että kotisivuilla. Keskusteltiin myös mahdollisesta 
näytteenottotilaisuuden järjestämisestä. Yhdistys tukee myös tänä vuonna geenitutkimusta.  
 

C) Siitosmatadorit 
Siitosurosten liikakäytöstä keskusteltiin. Mika Viitanen ehdotti että KTO voisi tehdä jutun 
siitosurosten liikakäytöstä seuraavissa lehdissä.  

 
10. Kokouksen päättäminen  

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
 
Sami Grönlund    Marika Landen 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olli Lehtonen     Johanna Sipola-Mäkinen 
Pöytäkirjan tarkastaja     Pöytäkirjan tarkastaja 


