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SPL RAAHE RY   PÖYTÄKIRJA Kevätkokous/2012 
 
    4.3.2012 
 
 
Aika:  29.2.2012 klo 18.15 – 19.35. 
 
Paikka:  Raahen poliisilaitoksen kokoustila, Raahe. 
 
Läsnä:   10 alaosaston jäsentä. (Liite 1) 
 

 

1 
Kokouksen avaus 
 Johtokunnan pj Mikko Sjöberg avasi kokouksen klo 18.15. 
 
2 
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  
ääntenlaskijat 

Valittiin puheenjohtajaksi Mikko Sjöberg, sihteeriksi Päivi Honka ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Jakola ja Kati Mattila sekä ääntenlaskijoiksi Anu 
Kurki ja Riku Teppo. 

 
3 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsu on julkaistu vähintään 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 Mikko Sjöberg esitti vuosikertomuksen, 

varainhoitokertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon. 
Samalla jaettiin palkinnot v.2011 ansioituneille. (Liitteet 3, 4, 5) 

 
6 
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin 

vastuuvapaus. 
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7 
Muut asiat 
 Alaosaston ja johtokunnan puheenjohtaja Mikko Sjöberg kertoi, että Raumalla 

oli lauantaina 25.2.2012 perustettu Saku ry (saksanpaimenkoirien 
koulutusunioni) ja hänet myös oli pyydetty perustetun yhdistyksen 
johtokuntaan. 
Yhdistyksen muodostavat alaosastojäsenet, joilla on päätösvalta ja 
kannatusjäsenet. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluvat Spl Oulun, Rauman ja 
Sata-Hämeen alaosastot.  
 
Saku ry järjestää koulutusta yhteistyössä siihen kuuluvien alaosastojen 
kesken yhteistyössä RSV 2000:n kanssa, josta tulee saksalaisia kouluttajia 
mm. Helmut Raiser jne. Yhdistys ei tavoittele taloudellista hyötyä eikä kerää 
varoja. Tarkoitus on järjestää koulutusseminaareja 2/vuosi ja kattaa kulut 
osallistujilta perittäviltä koulutusmaksuille. 

 
Koulutusprojektin on tarkoitus kestää 3 vuotta. Siihen kuuluu jälki-, 
tottelevaisuus-, suojelukoulutusta sekä kasvattajakoulutusta, 
ominaisuusarvioinnit ja näyttelytoiminta. Yhdistykseen liittyviltä alaosastoilta 
on jäsenmaksu 150 €/vuosi. 
  

 Mikko Sjöbergin alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua aiheesta. 
Käydyn keskustelun päätteeksi Kati Mattila ehdotti, että Spl Raahe ry liittyy 
jäseneksi Saku ry:een. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin, että Spl Raahe ry 
liittyy jäseneksi Saku ry:een.  

 
9 
Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 
 
 
 
 
 
 Mikko Sjöberg   Päivi Honka 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 Maarit Jakola   Kati Mattila 
 pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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