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SPL RAAHE RY   PÖYTÄKIRJA Kevätkokous/2011 
 
    23.2.2011 
 
 
Aika:  22.2.2011 klo 18.04 – 18.40. 
 
Paikka:  Leipurin Keidas, Pattijoki. 
 
Läsnä:   8 alaosaston jäsentä. (Liite 1) 
 

 

1 
Kokouksen avaus 
 Päivi Honka avasi kokouksen klo 18.04. 
 
2 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  
ääntenlaskijat 

Valittiin puheenjohtajaksi Kati Mattila, sihteeriksi Päivi Honka ja 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tiina Kallio ja Maarit Jakola. 

 
3 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsu julkaistiin kaksi viikkoa aikaisemmin alaosaston nettisivuilla ja 

Saksanpaimenkoiraliiton nettitiedotuspalstalla. Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
4 
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 Hyväksyttiin. (Liite 2) 
 
5 
Esitetään vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto 
edelliseltä tilikaudelta 
 Puheenjohtaja Kati Mattila esitti vuosikertomuksen ja sihteeri Päivi Honka 

varainhoitokertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon. (Liite 3, 4, 5) 
 
6 
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Tilinpäätös vuodelta 2010 vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin 

vastuuvapaus. 
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7 
Johtokunnan henkilövaihdokset 
 Alaosaston ja johtokunnan puheenjohtaja Mikko Sjöberg ja jäsenet Katja 

Koivumaa ja Tiina Kallio ovat pyytäneet vapautusta tehtävistään kirjallisesti. 
Johtokunta on käsitellyt asian kokouksessa 17.1.2011, jolloin vapautukset 
tehtävistä on myönnetty ja sovittu, että ao. henkilöt hoitavat tehtävänsä 
kevätkokoukseen saakka, jolloin valitaan uudet jäsenet heidän tilalle. 
Ehdotettiin valittavaksi puheenjohtajaksi v. 2011 Riku Teppoa ja Riku Tepon 
johtokuntapaikalle Kati Mattilaa (2 v.), Katja Koivumaan paikalle Sari Ojalaa (2 
v.) ja Tiina Kallion paikalle Maarit Jakolaa (3 v.). Valittiin yksimielisesti 
alaosaston ja johtokunnan puheenjohtajaksi v. 2011 Riku Teppo ja jäseniksi 
johtokuntaan Kati Mattila Riku Tepon paikalle (2 v.), Sari Ojala Katja 
Koivumaan paikalle (2 v.) ja Maarit Jakola Tiina Kallion paikalle (3 v.). 

 
8 
Muut asiat 
 Keskusteltiin maalimieskoulutuksesta. Todettiin, että Henri Karjaluoto on 

hyväksytty alaosaston maalimiesoppilaaksi. Käydyn keskustelun pohjalta 
päätettiin, että maalimieskoulutuksen kulukorvausten maksamiskäytännössä 
palataan entiseen käytäntöön. Päätettiin, että maalimieskoulutuksen 
kulukorvauksena maksetaan kertakorvauksena 500 euroa, kun 
maalimiesoppilas on pätevöity. Korvaus maksetaan ainoastaan Spl-Raahe 
ry:n jäsenelle ja korvausmäärää voidaan tarkistaa vuosittain. Kurssimaksut 
nousevat ja alaosaston taloudellinen tilanne voi olla sellainen, että korvausta 
ei pystytä maksamaan. 

 
 Todettiin, että alaosasto järjestää keväällä BH-kokeen, kesäkuussa 

mahdollisesti tottisleirin ja syksyllä on tarkoitus järjestää suojelukoe. Todettiin 
myös, että Anu Kurki ja Päivi Honka ovat suorittaneet koetoimitsijakurssin 1-
osan 12.2.2011. 

 
9 
Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. 
 
 
 
 
 
 Kati Mattila    Päivi Honka 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 Tiina Kallio    Maarit Jakola 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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