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SUOMEN KOIRANKASVATTAJAT SUKOKA RY:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Aika Sunnuntai 20.6.2021 klo 12.00 

Paikka 
 
 
Läsnä 

Zoom Meeting -verkkokokous 
Tekninen pitopaikka: Viinikankatu 49, 33800 Tampere 
 
Kokouksen alkaessa etäyhteyksin 414, joista äänioikeutettuja 354 
 
Puheenjohtaja Vesa Lehtonen avasi Zoom-yhteyden klo 12, mutta jäsenten 
yhteyksien toimintaan saattaminen siirsi varsinaisen kokouksen alkamista 
tunnilla eteenpäin. 
Ennen varsinaista kokousta, Vesa Lehtosen esittelyn jälkeen, piti 
puheenvuoron asialistan ulkopuolelta yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Leena 
Parviainen Tampereella kokouksen teknisellä pitopaikalla. 
 

  

1 Kokouksen avaus 

− Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Lehtonen avasi yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 
kello 13.01. 

− Puheenjohtaja Vesa Lehtonen ilmoitti, että puheenvuorot pyydetään Zoom Meeting -
palvelun chatissa joko kirjoittamalla sana ”Puheenvuoro” tai ”PV”. 

 
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) 

ääntenlaskijan (2) valinta 

− Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Vesa Lehtosta, Tuire Okkolaa ja Marko 
Klapuria 

− Vesa Lehtonen kieltäytyi ehdokkuudesta  
− Äänestettiin Äänestyskoppi-palvelun kautta kokouksen puheenjohtajasta, ehdokkaat 

Tuire Okkola ja Marko Klapuri 
− Äänestyksessä läsnä 414 jäsentä, joista äänioikeutettuja 359 jäsentä  
− Äänestys keskeytettiin, kun 9 äänioikeutettua oli vielä äänestämättä 
− Todettiin, että järjestetään uusintaäänestys, mikäli puuttuvilla äänillä on ratkaiseva 

merkitys äänestyksen tulokseen  
− Äänestystulos: annettuja ääniä yhteensä 350: 

o 260 ääntä Tuire Okkola,  
o 67 ääntä Marko Klapuri  
o 23 ääntä tyhjää 

− Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuire Okkola 
− Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Sari Pöyhösen ja kokous 

hyväksyi sihteerin valinnan  
− Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Päivi Hakuli ja Mari 

Jänisniemi-Honkala, Päivi Rantasen vetäytyessä puheenjohtajan pyynnöstä 
ehdokkuudesta äänestyksen välttämiseksi. 

− Kokous päätti tehdyn esityksen jälkeen, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 
ääntenlaskijoina 

− Äänestykset toteutetaan Äänestyskoppi-palvelun kautta sähköisesti 
 

 

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen toteaminen  

− Kokouskutsu on lähetetty jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 27.5.2021 tai 
postitse 28.5.2021. Kokouskutsu oli myös yhdistyksen kotisivuilla.  
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− Koronatilanteesta johtuen ja viranomaisten ohjeita noudattaen kokous järjestetään 
verkkokokouksena.  

− Läsnä kokouksessa oli kokouksen alkaessa 414 jäsentä, joista äänioikeutettuja 354  
− Todettiin, että osallistujien ja äänioikeutettujen määrä saattaa kokouksen aikana 

muuttua teknisistä syistä johtuen ja sovittiin, että osallistujien ja äänioikeutettujen määrä 
tarkistetaan erikseen ennen jokaista mahdollista äänestystä  

 
 

4 Työjärjestys  

- Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta työjärjestykseksi 
 
 

5 Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n hallituksen puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten luottamus 
ja mahdollinen erottaminen tehtävistään 

 
- Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että ylimääräisen kokouksen työjärjestyksen 

kohdassa 5 ”Suomen Koiran… …tehtävistään” käsittelyn aikana on tehtyjä ehdotuksia 
kannatettava, jotta ne voidaan käsitellä.  

- Puheenjohtaja antoi aikaa puheenvuoropyyntöihin kaksi (2) minuuttia.  
- Kokouksessa pyydettyjen puheenvuorojen aikana esitettiin ja kannatettiin sekä 

puheenjohtajalle että hallitukselle esitettyjä epäluottamuslauseita 
vakiosopimusprosessin vuoksi ja ehdotettiin ja kannatettiin puheenjohtajan ja 
hallituksen erottamista. 

- Kokouksessa pyydettyjen puheenvuorojen aikana esitettiin ja kannatettiin hallitukselle 
luottamusta jatkaa tehtävässään.  

- Kokous keskeytettiin 14.28 teknisten asioiden selvittelyn ajaksi 
- Kokousta jatkettiin 14.33 
- Suoritettiin äänestys Äänestykoppi-palvelun kautta 
- Äänestyksessä läsnä 420 jäsentä, joista äänioikeutettuja kaiken kaikkiaan 359  
- Äänioikeutetuista vähennetään hallituksen jäävätyt, äänioikeutetut jäsenet, joita oli 5 

jäsentä, eli lopullinen äänioikeutettujen määrä oli 354 jäsentä. 
- Äänestys keskeytettiin, kun 8 äänioikeutettua oli vielä äänestämättä 
- Todettiin, että järjestetään uusintaäänestys, mikäli puuttuvilla äänillä on ratkaiseva 

merkitys äänestyksen tulokseen  
- Äänestystulos, annettuja ääniä yhteensä 346: 

o 271 ääntä ”Hallituksen epäluottamus ja erottaminen” 
o 67 ääntä ”Hallituksen luottamus” 
o 8 ääntä tyhjää   

- ”Hallituksen luottamusäänestys”-äänestystuloksen perusteella kokous päätti erottaa 
tehtävistään Suomen Koirankasvattajat SukoKa ry:n hallituksen puheenjohtajan Vesa 
Lehtosen (toimikausi 2021) sekä hallituksen jäsenet: 

o Carina Kitti, toimikaudet 2021-2023 (varapuheenjohtaja)  
o Pauliina Sjöholm, toimikaudet 2021-2023  
o Tarja Tervonen, toimikaudet 2021-2023   
o Johanna Markola toimikaudet 2020-2022 (sihteeri)  
o Pauliina Lehtola, toimikaudet 2020-2022  
o Erik Lindholm, toimikaudet 2020-2022  
o Kati Kettunen, toimikaudet 2019-2021 
o Mirja Aro, toimikaudet 2019-2021  
o Anne Haapakoski, toimikaudet 2019-2021 
o varajäsenet toimikausi 2021: Suvi Lukjanov (rahastonhoitaja), Toni Saira ja Nea 

Tolonen 
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6 Valitaan Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:lle uusi puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja 

varajäsenet 

- SuKoKan uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Juha Karesta, Vesa Lehtosta, Pekka 
Pesua ja Marko Klapuria, joista kolme jälkimmäistä kieltäytyi ehdokkuudesta.  

- SuKoKan puheenjohtajaksi ajalle 21.6.2021- vuosikokous 2022 valittiin Juha Kares. 
- Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettiin ja ehdokkaiksi suostuivat:  

o Ilkka Nurmela 
o Molli Nyman  
o Anu Hämäläinen 
o Marja Blomqvist  
o Marja Wuorimaa 
o Pauliina Artiola 
o Anu Helle 
o Katariina Rautiala  
o Laura Ruotsalainen 
o Nina Viskari 
o Anne Vitikainen 
o Mirka Vänttinen 
o Heli Lillbacka 
o Petra Morbin 
o Johan Juslin 

- Uuden hallituksen valintamenettelystä kokouksen puheenjohtaja pyysi ehdotuksia 
valintatavasta valittaessa eri pituisille hallituskausille uudet hallituksen jäsenet.  

- Useiden eri kannatettujen esitysten jälkeen kokous päätti ensin äänestää varsinaiset 
uudet jäsenet.  

- Uudet varsinaiset jäsenpaikat päätettiin täyttää siten, että kolme eniten ääniä saanutta 
ehdokasta valitaan kaudelle 2021-2023, seuraavat kolme eniten ääniä saanutta 
ehdokasta kaudelle 2020-2022 ja kolme seuraavaa kaudelle 2019-2021.  

- Varajäsenten vaalista päätettiin katsoa äänestystulokset ja päättää mahdollisesta 
äänestyksestä varsinaisten jäsenten tuloksen ja äänimäärän jälkeen. 

- Äänestys suoritettiin Äänestyskoppi-palvelun kautta.  
- Äänestyksessä läsnä 366 jäsentä, joista äänioikeutettuja 320 jäsentä 
- Äänestys keskeytettiin, kun 7 äänioikeutettua oli vielä äänestämättä 
- Todettiin, että järjestetään uusintaäänestys, mikäli puuttuvilla äänillä on ratkaiseva 

merkitys äänestyksen tulokseen  
- Äänestystulos ”SuKoKan uuden hallituksen valinta”, äänestäneitä yhteensä 313: 

o Molli Nyman 263 ääntä 
o Marja Blomqvist 256 ääntä 
o Marja Wuorimaa 249 ääntä 
o Anu Hämäläinen 219 ääntä 
o Ilkka Nummela 197 ääntä 
o Johan Juslin 150 ääntä 
o Anu Helle 148 ääntä 
o Heli Lillbacka 115 ääntä 
o Laura Ruotsalainen 107 ääntä 
o Pauliina Artiola102 ääntä 
o Petra Morbin 102 ääntä 
o Katariina Rautiala 99 ääntä 
o Nina Viskari 88 ääntä 
o Anne Vitikainen 66 ääntä 
o Mirka Vänttinen 40 ääntä 
o Tyhjä 44 ääntä 

- Äänestystuloksen perusteella SuKoKan hallitukseen valittiin: 
o kaudelle 2021-2023: Molli Nyman, Marja Blomqvist ja Marja Wuorimaa 
o kaudelle 2020-2022: Anu Hämäläinen, Ilkka Nurmela ja Johan Juslin 
o kaudelle 2019-2021: Anu Helle, Heli Lillbacka ja Laura Ruotsalainen 

- Varajäsenten valinnasta tehtiin kaksi eri ehdotusta: Mari Jänisniemi-Honkala halusi 
uutta Äänestyskoppi-äänestystä ja Kirsti Koivu esitti, että varajäsenet kaudelle 
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21.6.2021 - vuosikokous 2022 valitaan varsinaisten jäsenten äänestyksessä 9-12 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. 

- Puheenjohtaja totesi, ettei Jänisniemi-Honkalan esitystä kannatettu ja Koivun esitystä 
kannatettiin 

- Kokous valitsi varajäseniksi seuraavat: Paula Artiola, Petra Morbin ja Katariina Rautiala 
 

  
7 Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n hallituksen velvoittaminen ajamaan välittömästi kasvattajien 

etua Kennelliiton vakiosopimusasioissa sekä kasvattajien sopimusvapautta ja valmistelemaan 
SuKoKa ry:lle omat vakiosopimuslomakkeet jäsenistön käyttöön 

- Päätettiin, että SuKoKan hallitus velvoitetaan ottamaan yhteyttä rotujärjestöihin ja 
kennelpiireihin ja koordinoimaan yhteiset valtuustoaloitteet Suomen Kennelliiton 
syysvaltuustoon 2021 mm. vakiosopimusten päätäntävallan siirtämisestä hallituksesta 
valtuustolle, uusien mallisopimusten valmistelusta ja sopimusvapauden 
mahdollistamista.  

- Päätettiin, että mikäli Suomen Kennelliiton syysvaltuuston 2021 jälkeen todetaan, että 
yhteisiin mallisopimuksiin ei päästä yhteistyössä Suomen Kennelliiton toimesta, tulee 
SuKoKa ry:n aloittaa valmistelut omien vakiosopimuslomakkeiden saattamiseksi 
jäsenistön käyttöön. 

 
 

8 Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.14. 

(sähköinen allekirjoitus) 
 
Tuire Okkola, puheenjohtaja 
 
Sari Pöyhönen, sihteeri 
 
Päivi Hakuli, pöytäkirjan tarkastaja 
 
Mari Jänisniemi-Honkala, pöytäkirjan tarkastaja 
 

 
LIITE1 Kokouksen osallistujalista 

LIITE 2  Äänestyskoppi-äänestysten tulokset 
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