
 

 

 

KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry 
 

Aihe: Hallituksen kokous   

Aika ja paikka: 4.5.2017, klo 17.00, Peippola 

Osallistujat: Mari Alajääski (pj), Matti Lampinen, Mia Horto (sihteeri), Silja Lampinen ja 
Jussi Kuutti  
 

KÄSITELLYT ASIAT -TIIVISTELMÄ 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen klo 16.57 

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut 
Taloudellinen tilanne on vakaa – jäsenmaksuista on suurin osa maksettu –  lopuille on annettu 15.5 
asti aikaa maksaa, tämän jälkeen maksamattomien katsotaan eronneen. 
Budjetin ja tuloslaskelmien läpikäynti. Liitteet 1-2 
Maksamattomat laskut: Peippolan kiinteistöverot noin 430 € - eräpäivät syksyllä.  
Aktiivisuuspisteiden käyttö: aktiivisuuspisteitä käytettiin jälleen kouluttautumiseen! Hienoa! 

6. Saapuneet kirjelmät 
Saimme pankin palvelumaksuihin 30% alennuksen ja samassa yhteydessä tuli hinnasto vuodelle 
2017. Kiinteistöverolasku saapui. 

7. Uudet ja eronneet jäsenet 
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Tervetuloa!  

8. Match Show 7.5. 

Valmistelut hyvällä mallilla. Viikolla tuli vielä tuomarimuutoksia. Kanttiinia sponsoroi Siltis ja Coco. 

9. Kotkan Ruusu 16-18.6. 

Yöpartiointiin tarvitaan vielä runsaasti väkeä lisää- kysy sihteeriltä miten voit kantaa kortesi 
kekoon. Tärkeitä tulolähteitä yhdistykselle! 

10. Koulutusohjaajakoulutus 10.6. 

Osallistujia ilmoittautunut tällä hetkellä 8. Mainostetaan tätä vielä!  

11. Lintukodon leiri 16.-17.9. 

Hyväksyttiin leirin budjetti ja päätettiin leirin hinnat. Päivitetään mainos ja aletaan markkinoimaan. 
Kouluttajiksi ovat tulossa Susanna Niittymäki, Erja Hyökki ja Tarja Martinpuro. 



 

 

12. Maastot/ryhmät 

Kartoitetaan vielä lisämaastoja maastoryhmille, alustavaa vihreää valoa on saatu parilta 
maanomistajalta. Ei ole tiedossa, että olisi ryhmäpaikkaa tarvitsevia.  

13. Kurssit&Kokeet 

Siljan BH-koekurssi käynnissä. Muille vielä etsitään vetäjiä. 

Suunnitteilla elokuulle toinen bh-koe. Mahdolliset muut kokeet mietitään seuraavassa 
kokouksessa.  

14. Kopin kevättyöt 
Kenttävastaavan hommia hoitaa Matt Lampinen ja Tommi Mikkonen. Ruohonleikkurit on viety 
huoltoon ja kentällä tehtävät hommat on kartoitettu. Mari pyytää uuden tarjouksen talvikentän 
kunnostuksesta.  

Kentän talkoot helatorstaina 25.5.2017 aamupäivästä.  

15. Muut esille tulevat asiat  
B-kentän muurahaiset muurahaisten häätömahdollisuuksien selvittämistä jatketaan ensi tilassa. 
Yhdistykselle ostettu oma teltta tapahtumiin.  

Nurmikonleikkuuvuorot jaetaan ryhmille heinäkuun puolesta välistä – konttiin tulee vihko johon 
kirjataan koneiden käyttötunteja. Alkukesä hoituu kenttävastaavien ja muiden innokkaiden 
toimesta! 

16. Pj. päätti kokouksen klo 18.40 

17. Seuraava kokous  
Keskiviikkona 19.6.2017 klo 17 Peippolan kentällä. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  
 

 

____________________________  ________________________________ 

Puheenjohtaja Mari Alajääski  Sihteeri  


