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1. KOKOUKSEN AVAUS  

Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Saarenketo avasi kokouksen.  

  

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA  

Valittiin:  

 Puheenjohtaja   Juha Rantakari  

 Sihteeri   Virpi Fabritius  

 Pöytäkirjan tarkastajat  Marko Salminen ja Pertti Kumpulainen  

 Ääntenlaskijat       Marko Salminen ja Pertti Kumpulainen 

  

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS  

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Hyväksyttiin työjärjestys korjaamalla esityslistan kohtaan 10. vuosiluvuksi 
2016.  



  

 

5. ESITETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKERTOMUS VUODELTA 2015  

Pertti Saarenketo esitti toimintakertomuksen vuodelta 2015. 

Poistetaan: Kolmen kunnan ottelun tiedoista spu Siivekkään Sisu, koska ei ole 
yhdistyksen jäsen. 

Lisätään: Hirviherrassa on ollut mukana myös spu Hakojen Kössi. 

Lisätään: Hakojen Halla, josta tuli kansainvälinen käyttövalio. 

Lisätään: Seppo Peltonen on esitellyt Uuraisten peruskoululla 4 kertaa 
suomenpystykorvia ja harrastamista haukkuvan lintukoiran kanssa 
pääsääntöisesti 4-5 luokkalaisille oppilaille. 

 

Toimintakertomus hyväksyttiin edellä mainituin korjauksin 

 

Pertti Saarenketo esitti tilinpäätöksen ja vahvistettiin 2327,20 € ylijäämäinen 
tilinpäätös. 

 

Puheenjohtaja painotti loppupuheessa, että yhdistyksen tarkoitus ei ole kerätä 
varoja, vaan nyt kertyneitä tuloja tulisi edelleen käyttää yhdistyksen toimintaan 
ja sen kehittämiseen. 

  

6. ESITETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO  

Kokouksen puheenjohtaja Juha Rantakari luki toiminnantarkastajien 
lausunnon.  

  

7. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ  

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.    

 

 



8. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUT VUODELLE 2016 

 

Päätettiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaan seuraavasti:  

  Vuosijäsenmaksu 15 € 

  Ainaisjäsenmaksu 150 € 

  Yli 18-vuotiaat jäsenet ovat jäsenmaksuvelvolliset  

  

9. PÄÄTETÄÄN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOISTA JA HALLITUKSEN JÄSENTEN 
MATKAKORVAUKSISTA  

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.  

Päätettiin maksaa puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle 
kulukorvauksia 150 € vuodessa, hallituksen jäsenet vapautettiin jäsenmaksun 
maksamisesta.   

Hallituksen jäsenten kokousmatkakorvauksia maksetaan 30 senttiä/km.   

 

Lisäksi: Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa valintoihin ja 
mestaruusotteluihin osallistuvien koirien omistajille matkakorvauksia 30 
senttiä/km, mutta korkeintaan 200€/jäsen kotoa koepaikalle ja takaisin.  

  

10. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI SEKÄ 
TULO-  JA MENOARVIOKSI VUODELLE 2016  

 

Pertti Saarenketo muistutti, että hallitus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan 
yhdistys maksaa jäsenten järjestyksenvalvoja-kurssit aina 200 € saakka. 
Erotuksen maksaa jokainen jäsen itse, mikäli kurssi on kalliimpi. Yhdistys 
laskuttaa kv-näyttelyn näyttelytoimikuntaa kurssikustannuksista. 

 

Keskusteltiin, että joskus aikaisemmin tapana ollut yhdistyksen oma 
talkooväen toimintapäivä, tai illanvietto palautettaisiin toimintasuunnitelmaan. 
Yhdistyksen aikaisempi rahastonhoitoja Annamari Pirinen muistutti, että, 
näiden omien illanviettojen kustannukset on ollut niin suuret, että toiminnasta 
on luovuttu sen vuoksi. Hallitus miettii asiaan ratkaisua. 

                                  



 

Pertti Saarenketo esitti, että lisätään yhdistyksen toimintasuunitelmaan 
maininnat yhdistyksen sisäisten HIRV ja LINT Cup-kilpailuiden 
järjestämisestä.  

 

Ehdotettiin jatkossa palkittavaksi myös yhdistyksen aktiivinen toimija, joka on 
erityisen aktiivisesti osallistunut yhdistyksen toimintaan ja hänet huomioidaan 
vuosikokouksessa. Henkilö voi olla aktiivinen koekävijä, koetoimihenkilö, 
muonitusvastaava, tai ollut jollain muulla tavoin aktiivisesti kehittämässä ja/tai 
ylläpitämässä toimintaa.  Jäsenistön odotetaan tekevän esityksiä palkittavista 
henkilöistä ja hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta yhden henkilön vuoden 
toimijaksi kussakin vuosikokouksessa. Tämä toimintamalli lisätään 
toimintasuunnitelmaan 2016. 

 

Saarenketo esitteli tulo- ja menoarvion, jossa tulot ja menot on kirjattu saman 
suuruiseksi. Palkitsemiseen tarkoitettu summa 1485€ on lisätty nimenomaan 
cup-kilpailuja ajatellen.  

 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin edellä mainituin 
täydennyksin. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esittämässä 
muodossa. 

 

 11. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE  

 

 Annamari Pirinen  jatkaa uudelle kaudelle 

 Samuel Uusitalo   jatkaa uudelle kaudelle 

 Jyrki Paananen   tilalle valittiin Ari Linja-Aho 

 Raimo Vertanen   tilalle valittiin Juha Möttönen  

 

Seppo Lampinen on ilmoittanut hallitukselle, että ei ole käytettävissä 
yhdistyksen hallituksen tehtäviin toimintavuonna 2016.  

Seppo Lampisen tilalle hallituskautensa toiselle vuodelle valittiin Keijo 
Pekkarinen. 

 



Pertti Saarenketo ehdotti: että Riikka Vehkaoja jatkaisi rahastonhoitajana. 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  

12. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAMIEHET  

Valittiin toiminnantarkastajiksi Seppo Pirkkalainen ja Jari Tuikkanen 

Varamiehet Heimo Tanner ja Marko Salminen. 

  

13. VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN 
VUOSIKOKOUKSEEN  

Valittiin edustajaksi Markku Mikkonen ja varalle Annamari Pirinen. 

 

14. VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT SUOMEN 
PYSTYKORVAJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUKSEEN                                                        

Valittiin edustajaksi Pertti Saarenketo ja varalle Seppo Peltonen.  

 

15. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 

Pertti Saarenketo avasi puheenvuorossaan sääntömuutoksen taustaa. 
Tarkoituksena on uudistaa säännöt vastaamaan nykyistä 
yhdistyslainsäädäntöä ja korjata mm. sanamuotoja ja virheitä nyt voimassa 
olevista säännöistä. 

 

 Vuosikokouksen jälkeen laadittu sääntömuutosehdotus lähtee PRH:lle tai 
Kennelliiton lakimiehelle ennakkotarkastukseen, jonka jälkeen säännöt 
tarkastellaan yhdistyksen hallituksen ja jäsenistön kesken uudelleen jossain 
yhteisessä tapahtumassa, esim. kesä- tai elotapahtumassa. Sääntöpohja/-
malli on otettu Rovaseudun Pystykorvakerho ry:ltä ja mallia on lisäksi verrattu 
PRH:n sivujen malliin.  

 

Vuosikokouksen ehdottamat muutokset nähtyyn sääntöluonnokseen:  

 Pykälä 1: Kirjoitusasu voitaisiin muuttaa niin, että Punamustat 
kirjoitettaisiin ilman väliviivaa.  

 K-S PM ry. lyhennettä ehdotetaan virralliseksi lyhenteeksi.  



 Pystykorvayhdistys on nimenä kirjoitettava isolla alkukirjaimella.  

 Pykälä 2: Lisätty yhdistyksen edustamiin rotuihin pohjanpystykorva.  

 Korvataan eri kokeiden luettelo sanoin: Järjestämällä käyttökokeita 

 Pykälä 3. Tarkistetaan tämän jäsen-pykälän sanamuoto ja sisältö 
kokonaisuudessaan yhdistyslainsäädännön mukaiseksi.  

 Tarkennetaan ketkä ovat yhdistyksen jäseniä ja kuinka liittyminen 
tapahtuu. 

 Kerrotaan kunniajäsenyydestä ja –puheenjohtajuudesta, sekä 
tarkennetaan mm. kuinka valinta tapahtuu ja mikä on tälläisten 
jäsenyyksien määrää koskeva määritys. 

 Tarkennetaan, kuinka ainaisjäsenyys ilmaistaan säännöissä, koska 
yhdistyksessä on ainaisjäsenmaksun maksaneita jäseniä. 

 Pykälä5. Ehdotettiin korvattavaksi lauseella: Yhdistyksen hallitus 
hyväksyy ja erottaa jäsenen, tai vahvistaa eron jäsenen niin halutessa.  

 Pykälä 7. Huomioitavaa, että tarvitaan vain 1 toiminnantarkastaja ja 
hänelle varamies. 

 Pykälä 8. Keskusteltiin puheenjohtajakauden pituudesta 1 vai 2 vuotta. 
Mahdollistaisiko vuosittainen valinta luonnollisemmin puheenjohtajan 
vaihtumisen joko puheenjohtajan omasta tahdosta tai vuosikokouksen 
valinnan perusteella.      

 Pykälä 9. Varsinaisten jäsenten lisäksi valittaisiin hallitukseen 2 
varajäsentä. Tarkennetaan jäsenten toimenkuva. 

 Hallituksen kokous on lainvoimainen ja päätösvaltainen, kun paikalla on 
puheenjohtaja ja 4 jäsentä. 

 Sihteeri ja rahastonhoitaja voisi olla myös hallituksen ulkopuolelta. 

 Varapuheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen. 

 Pykälä 10. Tarkennetaan sääntö voimassa olevan 
yhdistyslainsäädännön mukaiseksi.  

 Pykälä 11. Jatkossa ei valtakirjakäytäntöä. 

 Poistettava pykäliin 3 ja 5 viittaukset. 

 Pykälä 12. Korjataan vuosikokouksen esityslistaan kohta 14. Valitaan 
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

 Vastuuvapauslauseke: Tarkennetaan voimassa olevan 
yhdistyslainsäädännön mukaiseksi.  

 Lisätään uusi kohta nro 5.: Esitetään tilikertomus edelliseltä 
toimintakaudelta. 

 Pykälä 13. Yhdistyksen purkaminen: Tarkennetaan sääntö voimassa 
olevan yhdistyslainsäädännön mukaiseksi.  

 

Jäsenten toivotaan edelleen laittavan ehdotuksia ja palautetta 
sääntömuutoksesta puheenjohtajalle ja/tai sihteerille. 

Vuosikokouksen perusteella muokattu sääntöversio laitetaan näkyviin 
ja kommentoitavaksi yhdistyksen nettisivuille. 

 



16. PÄÄTETÄÄN JAOSTOISTA JA KOKOONKUTSUJISTA  

Keskusteltiin aiheesta ja Pertti Saarenketo esitti, että hallitus työskentelee 
yhtenä ryhmänä ja nimeää vain tarvittaessa erillisen työryhmän. Päätettiin, 
että ei valita erillisiä jaostoja ja niille kokoonkutsujia. 

  

17. SUORITETAAN YHDISTYKSEN MENESTYNEIDEN KOIRIEN PALKITSEMINEN  

Kunniakirja ojennettiin seuraaville koirille:   

 ppu Onni / Mauri Kumpulainen Puna-mustien LINT-mestaruus 2015 

 kku Snowtails Oliver / Peränen Katri ja Lahtinen Petri Puna-mustien 
HIRV-mestaruus 2015 

 

 KVA ja MVA FI32259/12, kkn Hirsikankaan Hely / Peränen Katri  

 KVA FI23342/12, spn Marjakankaan Hovin-Hiisu / Vihavainen Marja- 
Liisa ja Holmsted Rauno  

 KVA ja MVA FI33211/11, spn Koppelokankaan Hilla / Vasarinen Elina 
ja Antti  

 KVA FI37174/11, kku Remu / Pekkarinen Keijo  

 KVA FI49446/12, kku Korpiritarin Kusti / Perttu Kokkinen  

 MVA FI34151/13, spn Vehkavaaran Hani / Ahonen Veli-Jussi  

 MVA FI32849/13, spu Kultakurkun Retu / Kumpulainen Jari  

 MVA FI55077/09, ppu Golden Heroes Iceman / Mäntynen Antti 

 MVA FI53969/08, ppn Iines / Vehkaoja Riikka 

 C.I.T FI36485/12, spn Hakojen Halla, Ilmonen Jyrki  

 Suomen MVA ja KVA, Viron MVA FI20889/13, ppn Washaway 
Valkokultaa / Uusitalo Samuel  

 Suomen MVA, Viron MVA FI34190/13, spn Martukan Kultahippu / 
Mikkonen Markku  

Lisäksi myönnetään kunniakirja kahdelle Vuolasvirta-palkinnon saaneelle kennelille:  

 Palkinto numero 999, Johannes Lehtomäki, Sisukkaan kennel / kkk  

 Palkinto numero 1008 Seppo Peltonen, Hakojen Kennel/ spk  

  

 

18. KÄSITELLÄÄN JÄSENTEN TEKEMÄT KIRJALLISET ESITYKSET  

Hallitukselle ei ole tullut esityksiä. 

  



 19. KÄSITELLÄÄN KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN ESILLE TUOMAT ASIAT 
KESKUSTELUASIOINA  

Asia 1. Heimo Tanner toi esille asian, jossa Riistakeskus on myöntänyt luvan 
40 metson kiinniottoon ja poisvientiin Suomesta Keuruun UPM yhteisjahti 
alueelta. Lupa on 5 vuotinen, joten se käsittää lipakauden aikana = 200 
metsoa.  

Kyseessä on EU-hanke, jolla Metso koitetaan palauttaa Puolan riistakantaan. 
Poikkeusluvassa on mainittu, että mm. Metsästäjäliitto olisi mukana 
projektissa, mutta Tannerin lausuman mukaan metsästäjäliitto olisi kieltänyt 
mukana olonsa. HeimoTanner laittaa poikkeuslupa-päätöksen paperit 
sihteerille ja sihteeri voi jakaa asiaa eteenpäin jäsenistölle sähköpostitse. 

  

Seppo Peltonen ja Heimo Tanner ovat olleet yhteydessä Riistakeskukseen 
(Partanen) ja pyytäneet tarkempaa selvitystä, mutta sitä ei ole saatu. Todettiin 
että tämän hetkisillä lintukannoilla päätös tuntuu oudolta ja tulee mahdollisesti 
vaarantamaan olemassa olevaa lintukantaa poikkesluvassa mainituilla lupa-
alueilla.                                                                          

Vuosikokous keskusteli, että poikkeuslupapäätös tulisi saattaa julkisuuteen 
herättämään keskustelua harrastuspiireissä, yhdistyksissä ja julkisessa 
mediassa. Pertti Saarenketo lupasi olla yhteydessä toimittajaan, joka teki jutun 
pystykorvista, ja tiedustella kuinka asian voisi jollain tapaa juoda esiin 
mediassa.  

 

Asia 2. Samuel Uusitalo esitti lyhyesti taustaa tehdystä jäsenvalituksesta 
SPJ:lle, joka siis koskee yhden jäsenen erottamista SPJ:stä.  

Keski-Suomen Puna-mustat ei ota yhdistyksenä kantaa asiaan. 

 

Asia 3. Kokouksen puheenjohtaja Rantakari otti vielä kertaalleen esille 
yhdistyksen osallisuuden KV näyttelyssä ja kannustaa jäseniä 
järjestyksenvalvoja kortin hankintaan ja uusintaan, jotta jatkossakin voidaan 
olla mukana tapahtumassa. JV Peruskurssi on usein 4 päiväinen ja 
kertauskurssi on 1 päiväinen. 

  

Asia 4. Sihteeri muistutti Showlink-Pets tapahtumasta 12-13.3.2016 ja kutsui 
vielä jäseniä mukaan, joko talkooväeksi, tai ainakin vierailemaan 
tapahtumassa, jossa yhdistyksellä on oma osasto ja jossa esitellään 
edustamiamme rotuja Areenalla sekä yhdistyksen, että Kennelpiirin toimesta. 



 

Asia 5. Pertti Saarenketo muistutti, että LINT-kokeet on anottava tämän kuun 
aikana. Tarvittavat tiedot voi tallentaa itse Omakoira-kantaan, tai toimittaa 
Pertti Saarenkedolle Omakoiraan lisättäväksi ja tallennettavaksi.  

  

 

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:41 

  

Laukaassa 9.3.2016 

  

  

Puheenjohtaja:  

 

 __________________  

Juha Rantakari 

  

Sihteeri:  

  

__________________  

Virpi Fabritius 

 

Pöytäkirjantarkastajat:    _____________________     ______________________ 

                                                         Marko Salminen                                               Pentti Kumpulainen   
   


