
 
 

PÖYTÄKIRJA 
 
Cockerspanielit ry:n sääntömääräinen vuosikokous  
 
Aika: 11.3.2017 klo 14.00-16.33 Oulu 
Paikka: Aaltosaunat, Viljasali, Puusepänkatu 4, Oulu 
Läsnä: yhteensä 27 yhdistyksen jäsentä erillisen listan mukaisesti (LIITE 01), 

tarkennus kohdassa 9.  
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Cockerspanielit ry:n puheenjohtaja Kirsi Niittymäki avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Ehdotettiin Timo Mollbergia ja Eija Davidjukia, joista jälkimmäinen 
kieltäytyi. Valittiin Timo Mollberg kokouksen puheenjohtajaksi. 

Kokouksen sihteerin valinta 
Ehdotettiin Anu Ikosta, joka valittiin kokouksen sihteeriksi. 

Pöytäkirjantarkastajat 
Ehdotettiin Markku Korpea, Tiina Karlströmiä ja Virpi Väisästä, joista 
Korpi ilmoitti vetäytyvänsä. Valittiin Tiina Karlström ja Virpi Väisänen 
pöytäkirjantarkastajiksi. 

Ääntenlaskijat 
Ehdotettiin pöytäkirjantarkastajia ääntenlaskijoiksi. Ehdotusta 
kannatettiin ja valittiin Tiina Karlström ja Virpi Väisänen 
ääntenlaskijoiksi. 

 
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Todettiin läsnäolijat, 25 paikalla olevaa jäsentä. 



Tiina Karlström ilmoitti Juha Karlströmin tulevan myöhässä.  
 

4. Esityslistan hyväksyminen (LIITE 02) 
 

Hyväksyttiin  seuraavin muutoksin: siirrettiin kohta 10. kohdaksi 8. 
 

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen (LIITE 03) 
 

Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus seuraavin muutoksin:  
Raili Savolaisen sukunimi lisätty kahteen kohtaan, vuoden 
metsästystulokas korjattu oikeaksi (Ladysplit´s Goldielocks om. Ulla 
Ruistola)  ja lisättiin, että Tiina Rantanen on osallistunut ansiokkaasti 
näyttelytoimikunnan toimintaan.  

 
6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen (LIITE 04) 

 
Todettiin, että taloudenhoitajana toimii nykyään Aila Tarkiainen, ATar 
Tilipalvelu, Kelotie 12, 50120  Mikkeli, Y-tunnus 2294486-2. 
 
Keskusteltiin toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja niiden vaikutuksesta 
yhdistyksen talouteen:  

- Näyttelytoimikunnan tuotot ovat vähentyneet verrattuna 
edellisvuoteen 

- Ala-Hämeen alajaosto on lopetettu 
- Helsingin toko-toiminta on vähentynyt 

 
Hyväksyttiin tilinpäätös keskustelun päätteeksi sellaisenaan. 
 

Sanna Santakangas poistui 14.43, palasi 14.44 
 

7. Toiminnantarkastajien lausunto (LIITE 05) 
 

Markku Korpi luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastus- 
kertomuksen. 
 
Tina Teinilä (hallituksen jäsen 2016) esitti kommenttipuheenvuoron 
toiminnantarkastajien lausuntoon ja pyysi kirjaamaan pöytäkirjaan seuraavat 
asiat: 

Toiminnantarkastaja Timo Mollberg oli puheenjohtajana yhdistyksen 
ylimääräisessä kokouksessa, jossa tehtiin yhdistyslain ja yhdistyksen 
sääntöjen vastaisia päätöksiä. Ensinnäkin esitettiin sääntömuutosta, 
johon ei saatu äänestyksessä  ⅔ enemmistöä, mutta päätös silti 



hyväksyttiin. Esitys ja päätös olivat vastoin yhdistyslakia ja yhdistyksen 
sääntöjä. Lisäksi vasta ko. kokouksen pöytäkirjasta kävi ilmi, että koko 
hallitus oli päätetty erottaa. Tämäkin oli vastoin yhdistyslakia. 
Asianajotoimistolle tehtiin toimeksianto, kun haluttiin selvittää miten 
laittomien päätösten kanssa tulee edetä. Koska toiminnantarkastaja 
Mollberg toimi puheenjohtajana tässä kokouksessa, hallitus oli sitä 
mieltä, että toiminnantarkastajaa voidaan pitää jäävinä tämän asian 
tarkastamisessa. 
 
Toiminnantarkastuskertomuksessa esiin nostettu printterihankinta 
jäsensihteeri Tina Teinilälle: printterikulu sisältyy siihen summaan, 
jonka hallitus on hyväksynyt jäsensihteerin kuluiksi vuodelle 2016. 
Printteri on hyödyllinen ainoastaan jäsensihteerityössä, muutoin 
hänellä olisi jo ollut printteri kotona.  
 
Yksittäisten henkilöiden sijaan koko hallitus vastaa tekemistään 
päätöksistä, eikä hallituksen mielestä ole asiallista nostaa yksittäisiä 
ihmisiä toiminnantarkastuskertomuksessa esiin. 

 
Markku Korpi totesi tulleensa valituksi toiminnantarkastajaksi vasta 
kevätkokouksessa, kun oma tytär oli hallituksessa vain alkuvuoden. 

 
Anu Ikonen tarkensi, että toiminnantarkastus koskee koko 
kalenterivuotta.  
 

Jan Egeland-Jensen (yhdistyksen puheenjohtaja 2016) esitti 
kommenttipuheenvuoron toiminnantarkastajien lausuntoon:  

 
Toiminnantarkastuskertomus on puutteellinen, valheellinen ja 
virheellinen. Rotujärjestöstatus ei liity yhdistyksen 
toiminnantarkastukseen mitenkään, koska rekisteröityä yhdistystä 
koskee sama lainsäädäntöä jäsenmäärästä huolimatta. Tina Teinilän 
printterihankintaan liittyen vastaavia hankintoja on ollut vuoden aikana 
useita, mm. taloudenhoitajan kulukorvaukset sekä webmasterin 
kulukorvaus, mutta näitä ei ole nostettu esiin.  
 
Asioista olisi voinut antaa palautteen esimerkiksi toiminnan- 
tarkastuspöytäkirjassa.  
 
Sähköpostikokouksien osalta jakelu on lähtenyt kaikille hallituksen 
jäsenille. Jäsenet erotetaan poikkeuksetta maksamattomien maksujen 
takia, jos syy olisi joku muu, siitä olisi kirjaus pöytäkirjassa. Työtapojen 



arvostelu ja  pöytäkirjojen kirjoitusohjeet tuntuvat tarkoitushakuiselta 
toiminnalta. Kuitenkaan Toijalan yleiskokouksen lain ja sääntöjen 
vastaisista päätöksistä ei ole mainintaa. Timo Mollberg toimi 
kokouksen puheenjohtana. Tämä vuoksi edellisessä syyskokouksessa 
esitettiin toiminnantarkastaja Timo Mollbergin vaihtamista. 
 
Tämä epäonnistunut kokous oli syynä siihen, että hallitus oli pakotettu 
turvautumaan asianajotoimiston apuun. Hallituksen piti saada tietoa 
siitä, pitääkö kokouksen päätökset mitätöidä moitakanteella 
käräjäoikeudessa vai pidetäänkö uusi kokous. Tämän lisäksi ko. 
kokouksen pöytäkirjaa pihdattiin 2,5 kk ajan. Moitekanteen nostamisen 
määräaika oli 3 kk.  
 
Asianajotoimiston käyttäminen oli hallituksen tiedossa oleva päätettävä 
asia. Hallitus vastaa päätöksistä kollektiivisesti, jolloin passiivisuus ei 
poista vastuuta. Ei ole ollut pelkästään neljän ihmisen tekemä päätös. 
 
Toiminnantarkastajat ovat käsittäneet asemansa väärin. Eivät kysyneet 
mitä asianajotoimiston lasku koski, vaan vaativat, että kaikki asiaan 
liittyvä dokumentaatio toimitetaan välittömästi toiminnantarkastajien 
käyttöön. Timo Mollberg on ollut asianosaisena yleiskokouksen 
aiheuttamien asioiden selvittämisessä, eikä aineistoa siksi toimitettu. 
Myös asianajajan lausunto on toimitettu toiminnantarkastajille 
(sähköposti), joten toiminnantarkastuskertomuksessa valehdellaan.  
 
Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle kollektiivisesti. Yhdistyslain 
mukaan, vaikka hallituksen jäsen ei ole ollut hallituksen kokouksessa 
päättämässä asiaa, on hän siitä vastuussa, jos osallistuu päätöksen 
toimeenpanoon. Seuraavassa hallituksen kokouksessa on hyväksytty 
edellisen kokouksen pöytäkirja,jossa päätettiin asianajotoimiston 
käytöstä, eikä kukaan ole irtisanoutunut kyseisestä päätöksestä. 
 
Toiminnantarkastajien tehtävä on raportoida tosiasiat jäsenistölle, ei 
tehdä omia tulkintojaan.  

 
Lisäksi keskusteltiin hallituksen kokouksesta, jossa asianajotoimiston käytöstä 
oli päätetty, oliko asia hallituksen kokouksen esityslistassa, johon 
Egeland-Jensen vastasi, että asia oli hallituksen tiedossa ja Teinilä lisäsi, että 
kyseisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. 

 
Tiina Karlström totesi tässä vaiheessa olleensa monessa kokouksessa, mutta 



ei koskaan tällaisessa. Yhdistyksessä omaisuus +35.000, tulos +2000€, mutta 
riidellään 250 € ja 1500 € laskusta. Jos toiminta on tällaista, ei saada 
jäsenistöä hallitukseen. 
 
Ilkka Alavalkama totesi kevään 2016 epäselvyyksien olleen niin suuria, että 
asianajotoimistoa tarvittiin.  
 
Ikonen vastasi Karlströmin kommenttiin, että vuosikokousta edeltäneessä 
hallituksen kokouksessa myönnettiin ero kahdelle hallituksen jäsenelle ja 
tilanne on sellainen, että moni muukin asiaa varmasti miettii.  
 
Timo Mollberg ihmetteli edelleen missä on asianajotoimiston toimeksianto ja 
missä on saatu lausunto, kun lasku on kuitenkin tullut. Jäsenistöltä tuli 
kommentti koskien toimeksiannon kustannuskattoa ja kilpailutusta. Eija 
Davidjukin mukaan asian selvittäminen ei kohdistu henkilökohtaisesti 
kehenkään halllituksen jäseneen. 
 
Teinilä totesi vielä lisäksi, että yhdistys on itse asiassa printterihankinnassa 
velkaa hänelle jäsensihteerinä, koska kulukorvaukset ovat korvausta 
jäsensihteerinä tehdystä työstä ja printteri on välttämätön työväline. 
  
Egeland-Jensen tarkensi vielä, että laskuja ei käsitellä hallituksen kokouksissa 
yksityiskohtaisesti, vaikka laskuja kokouksissa seurataankin. Taloudenhoitaja 
on valtuutettu hoitamaan pieniä summia suoraan. 

 
8. Selvitys asianajajan käytöstä yhdistyksen asioiden hoitamisessa (LIITE 

06) 
 

Kaija Alavalkama poistui klo 15.29, palasi 15.30. 
 

Käsiteltiin hallituksen selvitys, jonka yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi 
Niittymäki luki. 

 
Keskusteltiin hallituksen antamasta selvityksestä. Annetusta selonteosta 
kiitettiin. Timo Mollberg kiisti tehneensä kantelun, johon vastauksena 
Egeland-Jensen luki PRH:n viestin asiassa otsikolla Mollberg 24.4.2016 
tietoonne kantelu: Inkeri Louekoski (LIITE 07) luettiin kokouksessa. PRH ei 
ottanut asiaa käsiteltäväkseen, mutta käsitti sen omalta puoleltaan kanteluksi. 
Mollbergin mukaan hän esitti huolensa säännöistä, mutta yhteydenotto ei ollut 
kanteluksi tarkoitettu. 

 
Karlström esitti, että hallituksen antama esitys hyväksyttäisiin.  



 
Hyväksyttiin hallituksen selvitys asiassa. 
 

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 

Aloitettiin keskustelu ja Eija Davidjuk viittasi edelleen lakiasiantoimiston 
laskuun ja lausuntoon, johon Tina Teinilä totesi, että sähköpostina saatu 
lausunto on toimitettu toiminnantarkastajille. 
 
Satu Kamunen totesi, että hallitus on ollut sen kannalla, että asianajotoimistoa 
tarvitaan ja asiasta on päätös eli on saatu se mitä on  asian selvittämiseksi 
tarvittu. Vaikka ei ole kilpailutusta, hintaan tuskin saa alennusta 
kilpailutuksella. Asiaa ei kannata täällä enää jauhaa, koska hallitus on nähnyt 
tämän aikanaan tarpeelliseksi. 
 
Tiina Karlström totesi, että asiassa on nyt tehty kaksi esitystä, joten asiasta 
pitää äänestää. Ehdotettiin käsiäänestystä, joka hyväksyttiin. Todettiin, että 
vuoden 2016 hallitus ja toiminnantarkastajat eivät saa äänestää. 
 
Äänestystulos: puolesta 16 / vastaan 5. 
 
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle 2016. 

 
Tauko klo 15.45-16.00 
 
Juha Karlström saapui kokoukseen klo 15.50. 
 
Läsnäolevien jäsenten tarkennuslaskenta, paikalla olijoita oli alussa 26, ei 25 ja nyt 
yhteensä 27. 
 

10.Pentuejäsenyyden aikarajan määräytyminen (LIITE 08)  
 

Käsiteltiin hallituksen valmistelema esitys. 
 
Keskusteltiin ehdotuksesta. Esitettiin kaavaketta ilmoittamiseen. Keskusteltiin 
myös ilmoitettavan jäsenen allekirjoituksen tarpeesta ja todettiin, että 
nettijäserin kautta ei saada allekirjoitusta. Tarkennettiin mitä tarkoitetaan 
suostumuksella ja todettiin, että lehdessä voitaisiin mainita ne kasvattajat, 
jotka ilmoittaneet pentueensa lehteen. 
 
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.  
 



11.Ohjeistus Cockerspanieli – lehden artikkeleiden sisällöstä ja jäsenistä, 
jotka lehteen voivat kirjoittaa (LIITE 09) 

 
Käsiteltiin hallituksen valmistelema selvitys. 
 
Aloitettiin keskustelu asiasta: 
Eija Davidjukin mukaan asia on saanut alkunsa siitä, että jäsenistöstä mm. 
kunniapuheenjohtaja ei ole saanut julkaistuksi tekstejä. Jan Egeland-Jensen 
kertoi, että Eija Davidjukin viittaamassa asiassa palataan vuoteen 2015, jolloin 
päätoimittajalle toimitettiin aineisto sillä saatteella, että ei saa näyttää 
hallitukselle, vaikka lehden vastaavana toimittajana toimii yhdistyksen 
puheenjohtaja. Eija Davidjuk korjasi, että aineistossa oli mainittu, että 
pyynnöstä saa näyttää hallitukselle ja, että Sanna Santakangas oli nähnyt 
aineiston. 
  
Tiina Karlström totesi, että ohjeistus on asianmukainen ja Eija Davidjuk pyysi 
ohjeistusta yhdistyksen verkkosivuille ja lehteen. 
 
Hyväksyttiin  hallituksen esitys ohjeistuksesta.  
 

12.Yleiskokouksen paikan määräytyminen (LIITE 10) 
 

Käsiteltiin hallituksen valmistelema selvitys. 
Asiassa ei tullut kommentteja. 
Hyväksyttiin hallituksen valmistelema esitys ja ehdotus, että hallitus kutsuu 
jatkossakin kokouksen koolle ja päättää kokouksen ajan ja paikan. 
 

13.Hallituksen selvitys Ouluun viedyn yleiskokouksen kustannuksista, 
jotka koskevat hallituksen jäsenille maksettavia kulukorvauksia (LIITE 
11) 

 
Käsiteltiin hallituksen kokoukselle antama selvitys sääntöjen mukaisista 
kulukorvauksista ja toteutuvista kulukorvauksista, jotka eivät muodostu 
läheskään niin suuriksi, kuin kulukorvauksia koskevan päätöksen mukaan 
voisi.  
 
Keskusteltiin asiasta: 
 
Saara Heikkinen ja Anu Ikonen totesivat, että majoituskustannuksia ei voi 
laskuttaa, koska ainoastaan kulukorvauksista (km) on tehty päätös ja niistä 
voi laskuttaa. Tina Teinilä totesi, että osallistujamäärän perusteella kokous 
Oulussa on ollut perusteltu. 



 
Kokoukseen osallistunut jäsen kertoi olevansa ensimmäisen 
cockerspanielinsa omistaja ja osallistuneensa kokoukseen, koska se on 
kotipitäjässä. 

 
Hyväksyttiin hallituksen selvitys sääntöjen mukaisena. 
 

14.Muut kokouksen esityslistalle hyväksymät asiat huomioon ottaen 
yhdistyslain määräykset 

 
Todettiin, että muita asioita kokouksen alussa esitettyjä käsiteltäviä asioita ei 
ole. 
 
Keskusteltiin valtakirjojen käyttöönotosta yhdistyksen kokouksissa  

 
Timo Mollbergin mukaan valtakirjakäytäntö pitäisi saada aikaiseksi, vaatii 
sääntömuutosehdotuksen yhdistyksen vuosikokoukselle. Hallitukselle pitää 
osoittaa kirjallinen esitys kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi. 
Valtakirjakäytäntöä puoltaa pitkät välimatkat. 

 
Satu Kamunen toi esiin videoyhteysmahdollisuuden käyttämisen yhdistyksen 
kokouksissa, jolloin eri puolilta Suomea voisi osallistua kokouksiin. Kamunen 
kertoi kokouskokemuksesta, joka  toteutettiin videoyhteyden avulla. 
Videoyhteyden käyttäminen edellyttää, että sovitaan kokouspaikkakunnalta 
jäsentarkastaja ja, että tekniikka toimii. 

 
Kirsi Niittymäki kertoi, että Suomen Karvakaverit ovat lähteneet 
videotekniikkakokouksiin. 

 
Tiina Karlström kertoi, että yhdistyksen metsästystoimikunta pitää 
videokokouksia. 

 
Sanna Santakangas totesi lopuksi, että hallitukselle pitää esittää valtakirjojen 
käyttöönottoa tai videoneuvotteluyhteyksien hyödyntämistä asian eteenpäin 
viemiseksi. 

 
Muistutettiin osallistujia kasvattajapäivistä, joissa mm. luento koirien 
epilepsiasta. Kirsi Niittymäki kertoi hallituksen päätöksestä, jolla tuetaan 
jäseniä á 10€, jolloin kasvattajapäivien hinta laskee 45 eurosta 35 euroon. 

  
15.Kokouksen päättäminen 

 



Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivisuudesta, yhdistys osoitti olevansa 
voimissaan, sekä osanottajia asiallisuudesta käsiteltävien asioiden 
vaikeudesta huolimatta. 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.33. 
 
Vakuudeksi, 

 
 

________________________ ________________________ 
Timo Mollberg Anu Ikonen 
Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri 

 
 
 
 
 

___________________________
___________________________ 

Tiina Karlström Virpi Väisänen 
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
LIITTEET: 
 
Liite 01 Osallistujat 
Liite 02 Esityslista 
Liite 03 Vuoden 2016 toimintakertomus 
Liite 04 Vuoden 2016 tilinpäätös 
Liite 05 Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016 
Liite 06 Cockerspanielit ry:n hallituksen selvitys jäsenten Eija Davidjuk ja Liisa Pajala 
kirjeiden johdosta asianajotoimiston käytöstä 
Liite 07 Patentti- ja rekisterihallituksen vastaus tehtyyn kanteluun 
Liite 08 Cockerspanielit ry:n hallituksen esitys pentuejäsenyyden aikarajan määräytymisestä 
Liite 09 Cockerspanielit ry:n hallituksen esitys ohjeistuksesta Cockerspanieli – lehden 
artikkeleiden sisällöstä ja jäsenistä, jotka lehteen voivat kirjoittaa 
Liite 10 Cockerspanielit ry:n hallituksen selvitys kokouspaikan määräytymisestä  
Liite 11 Cockerspanielit ry:n hallituksen selvitys hallituksen matkakustannuksista Ouluun 


