
KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT                     Pöytäkirja   4/2018(2019)  
PYSTYKORVAYHDISTYS RY  
Hallitus 

Aika: Torstaina 14.02.2019 klo 17.00  
Paikka:  Keski-Suomen Kennelpiirin koulutustila, Rokkakankaantie 9, 41350 Laukaa as 
 
Osallistujat:  
Pertti Saarenketo pj.   Paikalla 
Riikka Vehkaoja siht.   Paikalla 
Keijo Pekkarinen  Poissa 
Annamari Pirinen   Paikalla 
Samuel Uusitalo   Poissa 
Juha Möttönen  Paikalla 
Kalle Nummelin   Paikalla  
Kullervo Mansikkala   Paikalla 
Ari Linja-aho  Paikalla 
  
   
1. Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
  
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
  3. Esityslistan hyväksyminen  
 Esityslista hyväksyttiin. Lisättiin kohtaan 8 valioituneet koirat. 
  
  4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

Päätettiin, että sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköpostitse kaikille hallituksen 
jäsenille. Ja pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty. 
 
  5. Jäsenasiat 

 Uudet jäsenet tammi-joulukuu 2018   5 
 Eronneet jäsenet tammi-joulukuu 2018  7 
 Jäsenmäärä joulukuu 2018 209, ainaisjäseniä 59, kunniajäseniä 2 

 
7. Budjetti toimintakaudelle 2019 

 Tarkistettu ja laitetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi.  
 Pysytään mukana JKL-näyttelyn järjestämisessä, mutta etsitään siihen 

yhteistyökumppani, josta saataisiin lisää järjestyksenvalvojia. Esim. 
urheiluseura. Tarve yhteensä 20 henkeä ja oman yhdistyksen jäseniä 
jos 10 niin 10 muualta. Ja korvauksena esim. 1000€, kahdesta päivästä 
n.klo 8-14 per päivä. Järjestysvastuu kiertäväksi, ettei yksi ihminen aina 
hoida näyttelynasioita, järjestyksenvalvojien hankintaa ja organisointia. 

 Hankitaan hirv-puolelle uusi pienempi laser tulostin ja siirretään 
olemassa oleva tulostin sihteerin käyttöön. 



 Keskusteltiin voisiko-Hirv pitkä kokeessa ylituomarille osa 
koemaksusta, koemaksu 20€ niin tuomarille 5€ ja yhdistykselle 15€. 

   
  8.  Vuosikokous asiat 
 

 Käytiin läpi yhdistyksen kirjapitoa ja allekirjoitettiin tilinpäätös 
hallituksen paikalla olleiden toimesta. 

 Tilikauden tulos, kun muu toiminta +-0 niin ainoastaan hankitut 
kannettavat vähensivät pääomaa. Tuotot 6963,55€, alijäämä 2610,32€. 

 Ari Linja-aho toi esille halutaanko tukea Keski-Suomen 
ajokoirayhdistystä, mutta todettiin että syksyllä Oikarissa järjestetyt 
tilaisuudet riittävät tueksi. 

 Käytiin läpi toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma. 
 Keskusteltiin että olisiko jäsenistössä sellaisia joille yhdistys voisi hakea 

SPJ/SHHJ kunniamerkkiä. 
 Järjestetään kuljetus erämessuille ja mahdollisesti sen yhteyteen 

sisävesi risteily tai muu sopiva. Esim. lounas jossain. 
 2019 aktiivinen toimija Marko Salminen. 
 Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta 2019 toimintakaudella. Onko 

mahdollista pitää jäsenmaksu entisellään 15 eur vai pitäisikö sitä 
korottaa? Tämä asia otetaan esiin vuosikokouksessa.  

 Todettiin hallituksen jäsenten erovuoroiset: 
o Keijo 

 Ilmoittanut että ei jatka 
o Kalle 
o Kullervo 
o Riikka 

 Annukka kyselee löytyykö hirv-puolelta innokkaita hallituksen jäseniä. 
 
 10. Muut asiat 

 Lint-ja hirv-cup ilmoitetaan jäsenille, että ilmoittavat kolme parasta 
koetulosta, mikäli haluavat osallistua cuppiin. Poistetaan 
ennakkoilmoittautuminen cupista kokonaan. 

 Valioituneet koirat palkitaan vuosikokouksessa kuksalla 
 Valtuutettiin sihteeri ja puheenjohtaja hoitamaan vuosikokouksen 

palkitsemiset. 

 11. Seuraava kokous 
 Järjestäytymiskokous 21.3.2019 heti vuosikokouksen perään. 

 
 12. Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20 
  
 
   
 
Uuraisilla 9.3.2019 
 
Sihteeri Riikka Vehkaoja 


