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1. KOKOUKSEN AVAUS  

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kalle Nummelin avasi kokouksen ja toivotti 
kokousväen tervetulleeksi. 

Palkitsemiset suoritettiin kokouksen alkuun ja aktiivisen toimijan stipendillä 
palkittiin yhdistyksen ulkopuolelta aktiivisesti hirv-kokeissa toimineet Erkki ja 
Päivi Laitinen, Toivakasta. 

Kuksat ojennettiin seuraaville toimintavuoden aikana valioituneille koirille:   

KVA Marjakankaan Martta, Kai Rautiainen 
KVA Käsimäen Hopi, Urpo Neuvonen 
KVA Kotavalkeen Jätkä, Erkki Lintunen 
MVA Korpisumun Pikku-Neva, Paula ja Janne Markkanen 
MVA, KVA Vinski, Keijo Hannus 
KVA Kultakurkun Retu, Jari Kumpulainen (valioitui 2018) 

 

P-M LINT-Cup 2019 palkitseminen: 

Puna-Mustien LINT-Cup kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 3 
koiraa. 

LINT CUP, kolme parasta LINT tulosta 2019 
1. Marjakankaan Martta, Kai Rautiainen (94,85,98) 92,3p 
2. Kotirovan Sakari, Mauri Kumpulainen (92, 89,77) 86,0p 
3. Onni, Mauri Kumpulainen (84, 88, 84)  85,3p 

 

P-M HIRV-Cup 2019 palkitseminen: 

Puna-Mustien HIRV-CUP, ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi koiraa. 
1. Kotavalkeen Jätkä, Erkki Lintunen (88,5, 84, 86) 83,5p 
2. Käsimäen Hopi, Urpo Neuvonen (81, 78, 86)   81,7p 



Vuosikokouksessa paikalla 20 henkeä. 

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA  

Valittiin:  

 Puheenjohtaja   Rauno Pieksämäki 
 Sihteeri   Riikka Vehkaoja 

 Pöytäkirjan tarkastajat  Kai Rautiainen ja Erkki Lintunen 

 Ääntenlaskijat       Kai Rautiainen ja Erkki Lintunen 

 

 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS  

Uusien sääntöjen mukaan kokouksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa 
ennen kokousta sähköpostitse jäsenille ja yhdistyksen nettisivuilla. Todettiin 
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.  

 

5. ESITETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKERTOMUS VUODELTA 2019 JA 
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO 

Rauno Pieksämäki esitti toimintakertomuksen vuodelta 2019. Huomioitavaa 
että metsopoikaan pääsi yhdistyksen neljä koiraa. Hienosti on mennyt kulunut 
vuosi yhdistyksen koirilla. 

Toimintakertomus hyväksyttiin. 

Rauno Pieksämäki esitti tilinpäätöksen ja vahvistettiin 4517,83€ ylijäämäinen 
tilinpäätös. 

Sihteeri totesi puheenvuorossaan, että kokeiden järjestäminen menee +- 0. 
Jyväskylän koiranäyttely edelleen suurin tulonlähde. Mutta jatkossa tarvitaan 
lisää kortillisia järjestysmiehiä, joiden koulutukseen käytetään yhdistyksen 
varoja. 

Rauno Pieksämäki luki toiminnantarkastajan lausunnon.  

 

6. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ  



Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.    

 

7. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020, TULO- JA 
MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS  

Päätettiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaan seuraavasti:  

 Vuosijäsenmaksu 15 € 

 Ainaisjäsenmaksu 150 € 

 Yli 18-vuotiaat jäsenet ovat jäsenmaksuvelvolliset. 

 Liittymismaksua ei peritä 

Lisätään toimintasuunnitelmaan, että näyttely talkoisiin osallistuvat saavat 
50€/pvä, jonka voi käyttää koe/näyttely- tai pevisa- maksuun. 

Juha Rantakari käytti puheenvuoron, jatkossa ei voida jatkaa samalla määrällä 
järjestyksenvalvojia, vaan tarvitaan 20 kortillista järjestyksen valvojaa paikalla. 
Ja ne pitää olla yhdistyksen jäseniä ei ostettuja järjestyksen valvojia. Kortillisia 
järjestyksen valvojia tarvitaan lisää näyttelyyn, näyttelytoimikunta maksaa 
järjestysmies korttikulut, jos yhdistyksen jäsen sen suorittaa. Vuonna 2020 
tarvitaan lisää järjestysmiehiä ja jäsenistöltä odotetaan osallistumista talkoisiin 
koska näyttelyn talkoo tulo on suuri tulo yhdistykselle.  

Kalle Nummelin kertoi, että poliisilta terveiset, että tänä vuonna tarvitaan 
kortillisia lisää ja että vanhemmasta päästä täytyy pudottaa henkilöitä pois. 
Kalle Nummelin kertoi, että yhdistykselle hankitaan omat järjestyksenvalvoja 
liivit, joissa on yhdistyksen nimi. 

Annemari Pirinen ehdotti, että yhdistys tarjoaisi ruoan järjestysmies kurssilla, 
kun päivät ovat pitkiä. 

Rauno Pieksämäki esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Kalle Nummelin 
esitti että hirv-kokeita järjestettäisiin 4 kappaletta, joiden osallistuja määrä olisi 
4-5 koirakkoa. Pieksämäki painotti, että nuorisotapahtuma olisi hyvä järjestää, 
esimerkiksi niin että muutama nuori pääsisi koirakon mukana maastoon 
katsomaan miten koira siellä toimii. 

Kalle Nummelin kertoi hallituksen ideasta järjestää koko perheen tapahtuma 
jäsenistölle, jossa järjestettäisiin myös lint- ja hirv- palkintotuomarikurssit. Ari 
Linja-aho on kysynyt tarjouksen Hernesalmen myllyltä, jossa ruokailu olisi 
29€/hlö. Paikassa on saunomismahdollisuus ja hallitus ideoi tapahtumaan 
muuta ohjelmaa ja tiedottaa asiasta jäsenistölle. Sihteeri kertoi, että 
tilaisuuteen tulee ennakkoilmoittautuminen lähempänä. 

Ari Linja-aho käytti puheenvuoron, hallituksen keskustelemasta ideasta, että 
yhdistyksen jäsenille vuokrattaisiin ampumarata, jossa jäsenet pääsisivät 
harjoittelemaan. Toukokuussa on radoilla hiljaista, jolloin tilaisuus olisi 
mahdollista järjestää. 



Rauno Pieksämäki esitti tulo- ja menoarvion vuodelle 2020. Josta 
tarkoituksella tehty alijäämäinen, lisäämällä jäsentapahtuman menoja ja 
puolittamalla LINT- ja HIRV-kokeiden tulot viimevuotisesta. 

8. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET 

Hallitus esittää, että erovuoroiset jatkavat,  

Erovuorossa 2020 Kullervo Mansikkala, Ari Linja-aho ja Juha Möttönen. Pertti 
Saarenketo jatkaa puheenjohtajana. 
Erovuoroiset jatkavat hallituksessa. 

 

9. VALITAAN YKSI TOIMINNANTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA 

Jari Tuikkanen jatkaa toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana 
Seppo Pirkkalainen. 

 

10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT   

 Esityksiä ei saapunut annettuun määräaikaan mennessä. 

Mutta Kai Rautiainen käytti puheenvuoron siitä, että jos Olli Silvennoinen on 
ainoa ehdokas SPJ:n puheenjohtajaksi niin äänestääkö yhdistys häntä. Rauno 
Pieksämäki ehdotti, että laitetaan Pertti Saarenkedolle viestiä, kun hän on 
menossa luultavasti paikalle. Mikäli Pertti ei pääse paikalle niin Kalle 
Nummelin on varahenkilö. 

Rantakari käytti puheenvuoron millainen puheenjohtaja olisi hyvä SPJ:lle ja 
että kaikki SPJ:n hallituksessa eivät voi olla hirvipuolen henkilöitä. Ja että 
hallitukseen tarvitaan molemman sukupuolen edustajia. 

Yhdistyksen jäsen ja uusi harrastaja Marja-Terttu kiitteli Rantakarin 
puheenvuoroa, että joku kannattaa naisia mukaan toimintaan. 

Antti Leppämäki käytti puheenvuoron, että aikaisemmin on yhdistykset 
liittoutuneet keskenään ja äänestäneet haluamansa henkilön paikkaan. 

Rauno Pieksämäki kysyy hätäensiapu kouluttajan pokelta sekä etsitään 
henkilö, joka voi pitää palokoulutuksen. 

11. PALKITSEMISET  

 Suoritettiin kokouksen alussa. 

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.  

 

Laukaassa 5.3.2020 

  

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 __________________    ___________________      
nimen selvennys    nimen selvennys 

 
 
Olemme tarkastaneet Keski-Suomen Puna-mustat Pystykorvayhdistys ry:n 
vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi. 
 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat:     _____________________     ______________________ 
      etunimi sukunimi  etunimi sukunimi 
             pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 


