
 
KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT                      Esityslista   5/2015  
PYSTYKORVAYHDISTYS RY  
Hallitus  
 
                        
Aika: Tiistai 28.7.2015 klo 18.00  
Paikka:  Vanha-Ketuntie 29, 41390 Äijälä 
 Virpi Fabritius 
 
Osallistujat: Pertti Saarenketo pj.  Paikalla  
 Virpi Fabritius siht.  Paikalla 
 Raimo Vertanen  Paikalla  
 Seppo Lampinen   Poissa 
 Annamari Pirinen   Paikalla 
 Samuel Uusitalo  Paikalla  
 Jyrki Paananen   Poissa 
 Kalle Nummelin  Poissa 
 Kullervo Mansikkala  Paikalla 
  
 
  1. Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 Kokous todettiin lailliseksi ja päästövaltaiseksi. 
 
  3. Esityslistan hyväksyminen  
 Esityslista hyväksyttiin. 
 
  4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat  
 Pöytäkirjan tarkistetaan sähköpostikuittauksella. 
 
  5. Yhdistyksen nettisivut  
 Palaute sivuita on ollut positiivista ja jäsenistö seuraa sivuja. 
 Sivujen kehittämistä jatketaan ja niiden olemista yhdistyksen virallisena 
 tiedoituskanavana tullaan korostamaan jatkossa. 
  
 
  6. Elo-tapahtuma  
 Käytiin läpi Elo-tapahtuman ohjelmistoa, aikatauluja ja vastuuhenkilöstöä. 
 Talkooväkeä ei ole juurikaan jäsenistöstä ilmoittautunut mukaan. 
 Sovittiin, että jäsenille laitetaan virallinen kutsu vielä kuluvan viikon aikana, 
 samoin kun tehdään lehdistötiedoite. 
 Tapahtumaan koitetaan saada paikalle mahdollisimman monta yhdistyksen omaa 
 koiraa joka rodusta. Tarkoitus on tuoda esiin yleisölle, että metsästyskoira voi olla
 muutakin, kun pelkkä työkoira. 
 Todetiin, että palkintoja on saatu kasaan riittävästi huomioiden arpajaiset ja lapsi ja 
 koira match-show:n. Lisätään yhdistyksen kotisivuille kaikkien tukijoiden logot ja linkit 
 niistä heidän kotisivuilleen. 
 
  
 
  
 



 Palkintoja on saatu: 

 Agri Market/Jahti&Vahti 

 Musti ja Mirri  

 Royal Canin  

 Green Trail 

 Genoscoper/MyDogDNA 

 LVI-Rossi 

 Niskanen Äänekoski 

 Armoria 

 Pitkäsen koirakoulu, Suonejoki 
 
 
  7. Jäsenasiat 

 Todettu uudet jäsenet/jäsenmaksun maksaneet henkilöt kesä-heinäkuu 2015 ajalta. 
 Lampinen Risto, Leppikorpi Jouni ja Kovanen Hannu. 

Ainaisjäsenmaksun liian aikaisin (alle 55v.) maksanut jäsen saa palautuksena 
maksamansa summan ja häntä pyydetään maksmaan vuosimaksu 15€.  

 
 Nyt, kun jäsenlista on saatu lopullisesti selvitettyä, on yhdistyksen virallinen 
 jäsenmäärä 205 jäsentä (28.7.2015). 
 Jäsenkortit on tulostettu ja laminoitu. Päätettiin, että jäsenkorit saa noutaa Elo-
 tapahtumasta Info-pisteestä. 

 
  
 8. Yhdistyksen sääntöjen muutostyö 
 Käytiin läpi yhdistyksen säännöt ja merkattiin niihin muutosta vaativat kohdat 
 pykälissä  3, 4, 5, 8, 13. Puheenjohtaja miettii muutokset merkittyihin kohtiin ja laatii 
 muutosehdotuksen hallitukselle tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi ennen 
 seuraavaa kokousta. Mainituissa pykäälissä korjataan lähinnä sanamuotoja ja 
 termistöä, sekä määritetään hallituksen jäsenien toimikausien pituudet.   

   
 
 9. Muut asiat  

 Yhdistys suosittaa Rauno Pieksämäkeä LINT-ylituomarikoulutukseen. 

 Elo-tapahtumassa pyritään hankkimaan talkooväkeä marraskuussa 
pidettävään JKL:n isoon koiranäyttelyyn. 

 Selvitetään missä  järjestetään järjestysmieskursseja.  
 

  
 10. Seuraava kokous  
 Päivä ja aika  16.11.2015 maanantaina  
 Paikka  Ylä-Tihtari, Karkeenlenkki 21, 41880 Oittila 
   Uusitalo Samuel 
 
 
11. Kokouksen päättäminen   
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15 
 
    
 
 
Jyväskylässä 30.07.2015 

    Sihteeri Virpi Fabritius 


