PÖYTÄKIRJA, VUOSIKOKOUS 2020
Kokousaika: 13.8.2020 klo 18.00
Paikka: etäkokous / Teams
Osallistujat:

1. Kokouksen avaus.
Hanna-Riikka Kuhmonen avasti kokouksen klo 18.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu on toimitettu jäsenistölle 30.7.2020 jäsenkirjeen yhteydessä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna-Riikka Kuhmonen.
5. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Sihteeriksi valittiin Aino Karilas. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Paula Pyyhkälä ja
Susanna Holmqvist.
6. Toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta 2019-2020.
Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin ilman muutoksia.
7. Toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta, toiminnantarkastajan lausunto.
Sihteeri esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.
8. Tilien hyväksyminen. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
Rahastonhoitaja esitteli tilit, jotka hyväksyttiin. Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle.
Valittiin puheenjohtajaksi Hanna-Riikka Kuhmonen.
10. Hallituksen jäsenten valinta.
Hallituksen vanhoista jäsenistä jatkaa:
Hanna-Riikka Kuhmonen, puheenjohtaja
Raine Mikkola, varapuheenjohtaja
Mirva Rantala, jäsen
Heidi Nikumaa, jäsen
Riikka Kenttälä, jäsen

Uutena valittiin mukaan Tuula Taponen, joka on valmis hoitamaan hallituksen sihteerin tehtäviä niistä
luopuvan ja hallituksesta pois jäävän Aino Karilaan sijaan.
11. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja seuraavalle toimikaudelle.
Valittiin Sini Kustula.
12. Toimintasuunnitelma alkavalle toimikaudelle 2020-2021.
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin ilman muutoksia.
13. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus.
Puheenjohtaja esitteli talousarvion ja esitti jäsenmaksujen säilyttämistä ennallaan.
Talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus hyväksyttiin.
14. Poropaimennustapahtuman sääntömuutokset.
Hallituksen ehdotus sääntömuutoksista:
● Lisätään kilpailusääntöön: Apuvälineiden käyttö (paimennussauva, hihna, hursti ym.) on
kilpailun aikana kielletty, jollei tuomari toisin ohjeista.
● Muutetaan porojen minimimäärää: taipumustestiin minimi 5 poroa, kilpailuun minimi 7 poroa.
● Lisätään kilpailu- ja taipumustestisääntöön: juoksunartut voivat osallistua, mutta juoksuista
ilmoitettava järjestäjälle, juoksunartut vuoroon viimeisenä.
Keskusteltiin sääntömuutoksista. Sääntömuutokset hyväksyttiin.
15. Poropaimennustapahtuma 2021.
Porokoirakerho ry järjestää poropaimennustapahtuman keväällä 2021 Pudasjärven paliskunnassa
Korentokankaan aidalla pääsiäisviikonloppuna 2-4.4.2021.

16. Muut esille tulleet asiat.
Raja-Joosepissa järjestettiin 2019 tapahtuman yhteydessä harjoittelupäivä. Olisiko 2021 tapahtuman
yhteydessä mahdollista järjestää myös? 2019 harjoittelupäivän kustansi Paliskuntain yhdistys, samaa
voisi kysyä nytkin. Pudasjärven suunnalla on paljon nuoria / alottelevia porokoiran käyttäjiä.
Selvitetään mahdollisuutta järjestää nyt, vaikka Paliskuntain yhdistyksellä ei ole vastaavaa hanketta
tänä vuonna. Voisi myös olla osallistujille maksullinen päivä.
Seminaariesityksessä kuvattiin taipumustestiä hyvin, olisi hyvä avata samaan tapaan testiin
osallistujille, tästä voisi olla julkinen esitys saatavilla.
Poropaimennustapahtuman yhteydessä olisi hyvä pitää luento poroista, joka voisi olla maksullinen
varojen keräämiseksi. Olisi hyvä että esittelijä olisi järjestäjäporukan ulkopuolelta, ettei se lisäisi
järjestäjien taakkaa. Paliskunnan poroisäntä voisi olla hyvä vaihtoehto esittelijäksi. Myös poronhoidon
opiskelijat voisivat toimia esittelijöinä.
Maksullinen luento olisi mahdollista järjestää myös kokonaan erillisenä, ennen tapahtumaa. Luennon
maksuton osuus voisi olla “kysy mitä vaan kisasta ja taipparista”.
Talkoisiin haluavat voivat ilmoittautua hallitukselle sähköpostitse ja facebookin kautta.
17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti harvinaisen suurta osallistujajoukkoa kiinnostuksesta ja aktiivisesta
osallistumisesta keskusteluun. Kokous päätettiin klo 19.10.

