
 

 

 

 

 

Shih Tzu r.y.  – Vuosikokous 2022 

 

Tervetuloa Shih Tzu r.y.:n etänä pidettävään vuosikokoukseen 20.3.2022. Kokous järjestetään Microsoft 

Teams – etäkokouksena.* Kokoukseen ei voi osallistua ilmoittautumatta etukäteen johtuen kokouksen 

poikkeusjärjestelyistä ja koronarajoituksista. Kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti Microsoft Teams -

sovelluksen avulla. Teams -sovelluksen lataaminen ja käyttö on maksutonta ja kokoukseen pystyy 

osallistumaan halutessaan myös puhelimella ilman sovelluksen lataamista. Ilmoittautuneille lähetetään 

linkki kokoukseen liittymistä varten.  

 

HUOM! Kokoukseen tulee ilmoittautua 13.3.2022 mennessä lomakkeella, johon linkki löytyy Shih Tzu 

r.y.n internetsivuilta osoitteesta https://shihtzury.fi/uutiset/.   

 

Esityslista liitteineen löytyy viikko ennen kokousta sivulta https://shihtzury.fi/poytakirjoja/ . 

 

Ilmoittautuneille lähetetään linkki kokoukseen sähköpostilla ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli et saa 

vastausta sähköpostiisi, voit olla yhteydessä joko sähköpostilla shihtzury@gmail.com tai puhelimitse Sirpa 

Eroseen puh. 050 340 9951 ja vahvistaa siten osallistumisesi. 

 

*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, 

yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 7.5.2021) 5 §: Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista 

ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen 

kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista 

menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun 

lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

 

 



ESITYSLISTA 

Paikka: Teams - etäkokous, (Virpikatu 14, 15680 Lahti) 

Aika: Sunnuntai 20.3.2022 klo 13:00 

 

1§ Kokouksen avaus. 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen. 

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen. 

4§ Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen. 

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely. 

6§ Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

7§ Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintakaudelle. 

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. 

9§ Sääntöjen muutosehdotukset. 

 Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana.   

10§ Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen. 

11§ Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.  

*Erovuorossa: varajäsenet Ida Pecko ja Nina Boren, puheenjohtaja Sirpa Eronen sekä jäsenet 

Seija Rantamäki ja Jonna Taipale 

12§ Jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. 

*Erovuorossa: Kati Mäkelä 

13§ Kahden toiminnantarkastajan valitseminen. 

*Toiminnantarkastajat vuonna 2021: Sanni Pekkola-Uoti ja Ulla Rinne 

14§ Pistelaskumuutoksen esittely ja hyväksymisestä päättäminen  

15§ Hallituksen vuosikokoukselle esittämistä asioista päättäminen 



16§ Muut esille tulevat asiat 

 Hallitus toivoo, että postikulujen pienentämiseksi jäsenet antaisivat luvan lähettää 

sähköpostilaskun paperisen laskun sijasta. Yhdistyksen jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa 

yhdistyksen nettisivulla jäsentieto lomakkeella: https://shihtzury.fi/liity-jaseneksi/ ja valitsemalla 

yhteystietojen päivitys ja valitsemalla sähköpostilaskutus.  

17§ Kokouksen päättäminen. 

 

Lisäksi kokouksen jälkeen Vuoden shih tzu 2021 ja Vuoden agility shih tzu -kilpailuissa voitokkaimpien 

koirien omistajat ja voitokkain kasvattaja saavat kunniamaininnat. 

 

Tervetuloa! 


