
KESKI-SUOMEN PUNA-MUSTAT   PÖYTÄKIRJA 2/2019(2020) 
PYSTYKORVAYHDISTYS RY 
Hallitus 
 
 
Aika: maanantai 27.1.2020 klo 17.30 
Paikka: Jyväskylä, Hotelli Verso, Kauppakatu 35 
 
Läsnä: Pertti Saarenketo pj.   paikalla  
 Riikka Vehkaoja siht.  paikalla 
 Annamari Pirinen   poissa 
 Markku Kiiskinen  paikalla 
 Kalle Nummelin  paikalla 
 Kullervo Mansikkala  paikalla 
 Rauno Ikonen  paikalla 
 Juha Möttönen  paikalla 
 Ari Linja-Aho  paikalla 
  
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen.   
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Jyväskylän näyttely. Järjestysmieskurssin järjestäminen kevään aikana. 
Kortillisten järjestysmiesten lisääminen ehdotonta, samalla määrällä ei saada enää 
lupaa poliisilaitokselta toimia järjestysmiehinä. Yhteistyötä muiden tapahtumaan 
osallistuvien järjestysmiesten kanssa lisättävä. Poliisit tekivät pistokokeen näyttelyyn 
vuonna 2019. Yhdistys vastaa järjestysmies kurssin kustannuksista ja laskuttaa sen 
näyttelytoimikunnalta. Uusien korttien hankintaan ehto, että käy esimerkiksi kahdessa 
näyttelyssä järjestysmiehenä. Kalle Nummelin jatkaa yhdistyksen näyttelyvastaavana. 
Hankitaan yhdistykselle omat liivit, Kalle hoitaa hankinnan. Tarjoukset IKH:lta ja 
Tarrapaidasta. 20 kpl liivejä ja yhdistyksen nimi selkään ja etupuolelle teksti 
järjestyksenvalvoja osa liiveistä ilman järjestyksenvalvoja tekstiä. Järjestyksenvalvoja 
kurssi pyritään järjestämään yhdistyksen jäsenille maaliskuussa esimerkiksi 28.-
29.3.2020 
 

5. Vuosikokous asioiden valmistelu: paikka ja aika, toimintakertomus, 
toimintasuunnitelma, tilinpäätös, budjetti, puheenjohtaja 
Vuosikokous torstaina 5.3.2020 klo 18.00, Keski-Suomen Kennelpiirin toimintakeskus 
Laukaa ja heti sen jälkeen hallituksen järjestäymiskokous. 
Erovuorossa Kullervo Mansikkala, Ari Linja-aho ja Juha Möttönen. Pertti Saarenketo 
jatkaa puheenjohtajana. 
Käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus, hallitus on kokoustanut yhden kerran. 
Täydennettiin toimintakertomukseen puuttuvat tiedot. Näyttelyn tulo pääasiallinen 
tulonlähde. Sekä täydennettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma. Kesätapahtumana 
retki Erämessuille Riihimäelle, yhteistyössä Suurriista koirien kanssa. Jäsenille 
Päijänne- tai Konnevesi risteily, esimerkiksi elokuun alussa, jossa tarjotaan ruoka. 
Ilmoittautuminen etukäteen ja jos liian vähän ilmoittautuneita niin ei järjestetä. Tai 



vaihtoehtoisesti hirv- ja lint- kurssit jossain paikassa yhtä aikaa ja sinne voisi tulla 
myös sellaiset, jotka eivät osallistu kursseille ja ruoka ja sauna tarjotaan. Ja 
mahdollisesti myös näyttelyharjoitus samaan aikaan. Esimerkiksi lauantaina 1.8 joko 
Hernesalmen myllyllä tai Kapeenkoskella. Vuosikokoukseen mennessä Ari Linja-aho 
kysyy tarjouksen Hernesalmen myllyltä, ruokailusta, tiloista ja saunasta. 
Ammuntaradan vuokraus jäsenistölle voisi olla yksi järjestettävistä tapahtumista, 
esimerkiksi Toivakassa. 
Yhdistyksen omiin kokeisiin tuetaan jäsenten osallistumista niin yhdistyksen jäsenet 
voivat osallistua puoleen hintaan. Lint-tuomareiden aktivoimista yritetään tehostaa.  
kysytään Mari Myllylältä pitäisikö hän näyttelyharjoituksia ja korvataan hänelle jotain 
kurssin pitämisestä. Kysytään Maria Lupsakolta pitäisikö hän muutamat harjoitukset 
korvausta vastaan. Kalle selvittää olisiko Toivakan suunnalla joku, joka pitäisi 
näyttelyharjoituksia.  
Aktiivisen toimijan valinta, valittiin yhdistyksen jäsenistön ulkopuolelta, Erkki ja Päivi 
Laitinen, Toivakasta. Kalle välittää heille kutsun vuosikokoukseen. 
 

6. Taloustilanne 
Hyvä, rahaa pitäisi käyttää pois. 
 

7. Muut asiat 
 

Korjataan nettisivuille Lint/hirv- valioitumis säännöt ja cup säännöt. 
 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous vuosikokouksen yhteydessä. 
 
Jyväskylässä 27.1.2020 
 
 
 
Puheenjohtaja   
 
Pertti Saarenketo 
 
 
Sihteeri    
 
Riikka Vehkaoja 
 
 


