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1. KOKOUKSEN AVAUS  

Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Saarenketo avasi kokouksen ja toivotti 
kokousväen tervetulleeksi. 

Pertti esitti erityiskiitoksen linnunhaukun Pohjoismaisten mestaruus kisoissa 
avustaneille, kisoista tuli kiitosta osallistuneilta. Puheessaan puheenjohtaja 
kertoi, että yhdistyksessä on toiminta vuoden aikana ollut hyvin toimintaa sekä 
hirvi- että lintupuolella vaikka toki enemmänkin saisi olla. Yhdistyksen talous 
on edelleen viime vuoden konehankinnoista huolimatta pysynyt vahvana. 
Konehankintoihin käytettiin budjetoitua enemmän rahaa, koska myös 
sihteerille/rahastonhoitajalle hankittiin kannettava tietokone, oman koneen 
hajottua.  

Jyväskylän koiranäyttely oli haasteellinen tänä vuonna ajankohdan vuoksi ja 
sen vuoksi järjestysmiehiä oli liian vähän. Tänä vuonna, mikäli yhdistyksen 
jäsenistä ei saada tarpeeksi talkootyöntekijöitä, yritetään saada siihen 
kumppani, jolta saataisiin noin 10 hlö lisää järjestysmiehiä näyttelyyn ja jolle 
maksetaan osa näyttelyn tuotosta. Näyttely on merkittävä osa yhdistyksen 
tuloista. 

Avauspuheessa painotettiin kaikkien jäsenien aktiivisuutta yhdistyksen 
toiminnan kannalta. 

   

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA  

Valittiin:  

 Puheenjohtaja   Rauno Pieksämäki 
 Sihteeri   Riikka Vehkaoja 

 Pöytäkirjan tarkastajat  Rauno Ikonen ja Juha Rantakari 
 Ääntenlaskijat       Rauno Ikonen ja Juha Rantakari 

 



 

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 2018 JA 
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO 

Rauno Pieksämäki esitti toimintakertomuksen vuodelta 2018. Pertti 
Saarenketo esitteli lint- ja hirv- cupin uudet säännöt. Jatkossa koiran omistajat 
ilmoittavat koirien tulokset sihteerille koekauden päätyttyä ja niistä katsotaan 
kolme parasta koiraa pisteiden perusteella. 

Toimintakertomus hyväksyttiin. 

Pertti Saarenketo esitti tilinpäätöksen ja vahvistettiin 2610,32 € alijäämäinen tilinpäätös. 

Saarenketo totesi puheenvuorossaan, että toiminta meni +- 0 mutta 
kannettavien tietokoneiden ja nettiyhteyksien hankinta vaikutti niin, että tulos 
oli alijäämäinen. Huomioitavaa oli myös, että 2018 JKL näyttelyn tulo tulee 
vasta kesäkuussa. 2017 talkoo tulo oli 5118,55€, joka on merkittävä tulo 
yhdistykselle. 

Pertti Saarenketo luki toiminnantarkastajan lausunnon.  

 

6. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ  

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.    

 

7. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019, 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, että jäsenmaksu korotetaan 50€/jäsen 
mikäli näyttelyn talkoo toimintaan ei saada tarpeeksi aktivoitua jäsenistöä. 
Kortillisia järjestyksen valvojia tarvitaan lisää näyttelyyn, näyttelytoimikunta 
maksaa järjestysmies korttikulut, jos yhdistyksen jäsen sen suorittaa. 
Näyttelytoimikunta oli saanut kritiikkiä vuoden 2018 näyttelystä, että 
järjestysmiehiä oli liian vähän. Kehätoimitsijakurssille toivottiin myös 
osallistujia jäsenistöstä. Vuonna 2019 tarvitaan lisää järjestysmiehiä ja 
jäsenistöltä odotetaan osallistumista talkoisiin koska näyttelyn talkoo tulo on 
suuri tulo yhdistykselle.  

Yritetään aktivoida jäsenistö talkoisiin, muuten jäsenmaksua on pakko 
korottaa. Mikäli näyttelyn talkoista jäädään pois siihen tuskin päästään 
takaisin. Näyttelystä voisi lähettää vielä ennen näyttelyä muistutuskirjeen, 
jossa kehotetaan osallistumaan talkoisiin. 

Rauno Pieksämäki esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2019.  

Rauno Pieksämäki ehdotti, että voitaisiin järjestää tapahtuma/tapahtumia 
joissa voitaisiin esitellä koiria ja toimintaa. Jos sillä saataisiin uusia jäseniä 
sekä harrastajia. 

Pertti Saarenketo esitti tulo- ja menoarvion vuodelle 2019. 

8. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET 

Hallitus esittää, että erovuoroiset jatkavat, mutta Samuel Uusitalo on 
ilmoittanut, että hän ei jatka ja Samuelin tilalle hallitus esitti sekä valittiin 
Markku Kiiskinen. Keijo Pekkarinen ilmoittanut myös jättäytyvänsä 
hallituksesta hänen tilalleen esitettiin ja valittiin Rauno Ikonen. 

 

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. 

 

 



 

11. PALKITSEMISET  

Kuksat ojennettiin seuraaville toimintavuoden aikana valioituneille koirille:   

KVA Vihatin Milla Makia, om.Juha Leppä 
KVA Kontiokankaan Pimu, om.Juuso Tahkola 
KVA Uuttukallion Hovin-Haiku, om.Marja-Liisa Vihavainen 

 
 

P-M LINT-Cup 2018 palkitseminen: 

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

LINT CUP, kolme parasta LINT tulosta 2018 
1. Onni (FI40944/12), Mauri Kumpulainen, (88, 95, 93) keskiarvo 92p 
2. Halli FI17268/15, Markku Kiiskinen, (71, 92, 73) keskiarvo 78,7p 
3. Valkolammen IItamaria FI33497/15, Tommi Suhonen, (71, 65, 63) keskiarvo 66,3p 

 

P-M HIRV-Cup 2018 palkitseminen: 

HIRVI CUP, kolme parasta HIRV tulosta 2018 
1. Kontiokankaan Pimu, Juuso Tahkola, (91, 94, 85.5) keskiarvo 90.2p 
2. Seponniemen Robi, Seppo Tahvonen, (89.5, 86.5, 85) keskiarvo 87p 
3. Huhtian Miksi, Asko Mäkinen, (74, 85.5, 94) keskiarvo 84.5p 

Hallituksen ehdotuksen perusteella palkittiin 200€ suuruisella stipendillä 
yhdistyksen aktiivinen toimija Marko Salminen. Perusteluna että Marko ollut 
suurena apuna kokeiden järjestämisessä syksyn aikana. 

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.  

 

Laukaassa 21.3.2019 

  

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 

 


