
PERUSTAMISKOKOUS 

Lännen Rotukissayhdistys 

ma 28.3.2016 klo 22.00 

Läsnä: Satu Ahokas, Minna Turu, Kimmo Kolkka, Arto Turu, Virpi Pelttari, Anne 

Sandberg, Noora Ylimys 

1. Kokouksen avaus 
Kimmo Kolkka avasi kokouksen. Yhdistyksen tarkoitus ja tavoite on järjestää Länsi-

Suomen alueella kissaharrastuksen parissa uudella toimintakulttuurilla ja hyvähenkistä 

toimintaa. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan puheenjohtajaksi Kimmo Kolkka, sihteeriksi Noora Ylimys, pöytäkirjan 

tarkastajiksi Satu Ahokas ja Virpi Pelttari ja ääntenlaskijoiksi Minna Turu ja Arto Turu. 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytään esityslista. 

4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen 
Sääntöluonnos esiteltiin ja siihen tutustuttiin pykälä pykälältä. Säännöt hyväksyttiin 

muutoksilla. 

5. Yhdistyksen perustaminen 
Aiemmin kirjoitettu perustamiskirja allekirjoitetaan. Säännöt laitetaan perustamiskirjan 

liitteeksi. Tämän jälkeen käsiteltävät asiat ovat uuden yhdistyksen ensimmäisen 

vuosikokouksen asioita ja tämä todetaan. 

6. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa, kissojen 

tuntemusta ja arvostusta ja niihin liittyvää tiedottamista, ohjata ja edistää rodunjalostus- ja 

kasvatustoimintaa, toimia kissaharrastajien yhdyssiteenä ja toimia Suomen Kissaliitto ry:n 

sääntöjen mukaisena rotukissayhdistyksenä, jos yhdistys liiton jäseneksi tullaan 

hyväksymään. 

Yhdistys pyrkii verkostoitumaan ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten 

tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. 

Yhdistys aikoo hakea Suomen Kissaliiton jäsenyyttä vuoden 2017 alusta lukien. 

7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen 

Päätetään, että yhdistyksen jäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle on yhdistyksen ensimmäisen 

toimintavuoden ajan 15€. Perhejäsenen jäsenmaksu on 10€. Kasvattajan maksaman 

pentuejäsenen jäsenmaksu on ensimmäiseltä jäsenmaksukaudelta 10€, jonka jälkeen 

jäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäseneksi. Suomen Kissaliiton jäsenyyden vahvistuttua 

jäsenmaksujen suuruus tarkistetaan. Yhdistys ottaa käyttöönsä liittymismaksun 5€, joka on 

kertaluonteinen liityttäessä varsinaiseksi jäseneksi. 

8. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen 
Tavoitellaan ensimmäiselle vuodelle tuloina 500 euroa jäsenmaksuja. Kuluja tulee PRH:n 

85e ja mahdollisesti varainkeruun tarvikkeisiin 100e. Syyskokous perehtyy tarkemmin 

talousarvioon ja kun tiedetään tarkemmin Kissaliiton jäsenyydestä. 



9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen valitseminen 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Kolkka, varapuheenjohtajaksi Noora Ylimys, 

hallituksen jäseniksi Satu Ahokas, Minna Turu, Arto Turu ja Virpi Pelttari. 

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Anne Sandberg. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Leila 

Nurminen. 

11. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.45. 


