
Suomen Marsuyhdistys ry                                            Pöytäkirja 
  
                                                                                          24.4.2018 
 
Vuosikokous 
 
Aika                        22.4.2018 klo. 12.54 - 13.22 
 
Paikka                    Maikkulan Monitoimitalo, Kangaskontiontie 3, 90240 Oulu 
 
Läsnä                     Elisa Svento, Lea Rahtu-Korpela, Carolina Clayhills, Henna Rinta-Kiikka, Annukka  
                               Juntunen (Jarna Jansson), Teresa Myllylä (alle 15-vuotias, ei äänestänyt) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
                  Lea Rahtu-Korpela avasi kokouksen 12.54 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valinta 

 
                 Puheenjohtaja: Lea Rahtu-Korpela 
                 Sihteeri: Elisa Svento 
                 Pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat: Carolina Clayhills ja Annukka Juntunen 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
                 Todettiin 
 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 
                Hyväksyttiin 
 

5. Hallituksen toimintakertomus 2017 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen 
taloudellisesta tilasta 

 
               Päätettiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen 
 

6. Tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2017. Vastuuvapauden 
myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille 
vastuuvelvollisille. 

 
              Päätettiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen  
 

7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perheenjäsenten esittämät, kokouskutsussa 
mainitut tai muut esille tulevat asiat 

 
7.1 Californian siirtäminen koe-standardista standardiin. Tämän hetkinen koe-standardi 

liitteenä. Ehdotetaan semmoisenaan standardiin.  



 
             Hyväksytty. California siirtyy koe-standardista standardiin 1.5.2018 alkaen  

 
7.2 Lunkarya peruaani, arvostelukaavake puuttuu. 

 
             Päätettiin lisätä lunkarya peruaani aplacan ja peruaanin arvostelukaavakkeeseen. 
 

       7.3   UML tuomareille ja pet-tuomareille ilmainen jäsenyys v. 2019 juhlavuuoden 2019  
kunniaksi. Kiitokseksi ansiokkaasta työstä marsujen hyvinvoinnin ja SMY:n toiminnan 

edistämisestä. 
  
             Päätettiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen 

 
7.4   Kaikki SMY:n puheenjohtajat kautta aikain kunniajäseniksi juhlavuoden 2019 kunniaksi  

vuodesta 2019 lähtien. 
 
             Päätettiin siirrettäväksi seuraavaan kokoukseen 
 

7.5 Marsujen hyvinvoinnin tietoisuuden lisääminen on yhdistyksen päätehtävä. Siksi  
ehdotetaan kaikille SMY:n infotapahtumissa ja koulutuksissa esittelijöille ja kouluttajille 

korvaukseksi matkakulut, mahd. Parkkimaksut, ruokailu ja kouluttajille lisäksi 
tuomarikorvaus. Kaikki nämä kuittia vastaan erillisellä laskulla ja koulutuksen 
viitenumerolla. Kannustetaan näin ihmisiä aktiiviseen toimintaan. Päätös voimaan 
välittömästi ja takautuvasti vuoden 2018 alusta.  

 
Päätetty: vuoden 2018 alusta takautuvasti ei makseta korvauksia. Korvausta  
              tulee hakea tapauskohtaisesti hallitukselta ja korvaus maksetaan 10-30€  
                           hyvitysseteleinä. Näin kulut pysyvät hallinnassa.  
 

7.6   Paljousalennukset. Paljousalennus tulisi koskea saman perheen marsuja, joiden omistajilla  
  on voimassa oleva perhejäsenyys. 
 
                Hyväksytty 
 

7.7   SMY:n pitkäaikaisissa eri toimissa toimivat henkilöt, kuten kasvattajanimikäsittelijä, 
  rekisteröijä, muotovaliokäsittelijä ja sukutietokantavastaava otetaan mukaan hallituksen  
  keskusteluun, kun heidän toimialaa koskevaa asiaa käsitellään.  
 
                Hyväksytty 
 

7.8   Yhdistys tarvitsee Nordic-yhteyshenkilön. Nordic-sääntöjä päivitetään joka vuosi ja olisi  
  tärkeää, että SMY:llä on pidempiaikaisessa toimessa henkilö, joka on perillä Nordic- 
  asioista ja yhteydessä muihin yhdyshenkilöihin.  
 
                Päätetty yhteyshenkilöksi Carolina Clayhills 

8. Kokouksen päätös 
 
             Kokouksen puheenjohtaja Lea Rahtu-Korpela päätti kokouksen 13.22 
 



 
 
 
 
 
 
Lea Rahtu-Korpela                                                       Elisa Svento 
Puheenjohtaja                                                              Sihteeri 
 
 
 
 
Annukka Juntunen                                                       Carolina Clayhills 
Pöytäkirjantarkastaja                                                  Pöytäkirjantarkastaja  

 
 


