
 

 

 

KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry 
 

KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 
19.6.2017 klo 17.00 Peippola 

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

 
 

KÄSITELLYT ASIAT –TIIVISTELMÄ 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen 17.08 

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin  edellisen kokouksen pöytäkirja 

5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut, aktiivisuuspisteet 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Laskut ajan tasalla. Rahastonhoitaja on tiliöinyt 
alkuvuoden tulot ja menot budjettiin. Voidaan todeta alkuvuoden lähteneen käyntiin budjetin 
mukaisesti.  

6. Saapuneet kirjelmät 

Haminan Energialta saatiin jälleen stipendi toiminnallemme. 

Seurakunnalta lupa käyttää heidän maastojaan.  

Mainos lehden painattamisesta.  

Pari yhteenottoa kentän vuokraamisesta. 

7. Uudet ja eronneet jäsenet 

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Todettiin, yksi eronneeksi pyynnöstään ja 11 katsottiin 
eronneeksi maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.  

8. Piirinmestaruuskoe 

Ilmoittautumisaika menee umpeen 30.6. Yksi koirakko tähän mennessä ilmoittautunut. 

Maastoasiat kunnossa ja piirin seurat ilmoitelleet käytettävissä olevia tuomareita. Mari A. ottaa 

yhteyttä Actionssiin kun koiramäärä selvillä. 

9. Kotkan Ruusu 

Yövartiointi meni hyvin. Päätettiin nostaa Yövartiointi aktiivisuuspistemäärä neljästä (4) 

kuuteen (6). Mia P. laskuttaa sovitun mukaisesti.  

 



 

 

10. Lintukodon leiri 

Leiriä mainostettu vain omille jäsenille ja ilmoittautumiset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Mia P. 
laittaa mainoksia jakoon nyt myös seuran ulkopuolelle.  

Hakukouluttaja joutui perumaan työesteiden vuoksi, Mari A. yrittää etsiä tilalle kouluttajaa. 
Marille voi vinkata jos tiedossa hyviä vaihtoehtoja.  

11. Maastot/ryhmät 

Saatiin seurakunnalta lisää maastoja ryhmien käyttöön. Mia P. informoi ryhmän vetäjiä uusista 

maastoista ja välittää kartat heille. 

12. Kurssit&kokeet 

Koirankouluttajakurssiin saatiin 15 osallistujaa.  

Mari A. pitää neljän kerran pentukurssin. Kurssi täynnä. Kartoitetaan kysyntää mainostamalla 
vielä ulkopuolella ja tarvittaessa Mari A. tai Silja L. pitää toisen kurssin.  

Tokokoe  13.8. (ALO-AVO-VOI) anottu. Tuomarina Kaarina Pirilä.  Koetoimitsija Taina Asikainen 
ja liikkurina Kyllikki Riisiö. 

BH-koe 14.8. anottu. Tuomarina Pirkko Kallinen ja koetoimitsijana Mia Horto.  

13. Kopin/kentän työt 

Talkoot meni hyvin, saatiin katto korjattuja ja kopin tuuletusta parannettua ja muut suunnitellut 
hommat tehtyä. Jussi K. vei 15 € kaatopaikkakuorman.  

Toimistokopin terassia pitää lisä käsitellä vielä, valtuutettiin Mari A. ja Matti L. hakemaan pari 
purkkia käsittelyainetta lisää. Hyväksyttiin Rakennustoimisto I. Uusitalon tarjous talvikentän 
parannuksesta sillä muutoksella, että otetaan tuplamäärä soraa, ettei tarvitse olla joka vuosi 
kunnostamassa.  

Heidi Rauduskoski on taas oma-aloitteisesti käynyt talkoilemassa ojat siistiksi. 

Päätettiin ostaa alkusammutuskalustoa molemmille kopeille. Mia P. tekee sammuttimien 
viereen ohjeet kenttävastaavan avustuksella.  

Nurmikonleikkuuvuorot lähtee pian pyörimään.  

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Päätettiin järjestää Speedrace. Mari A. selvittelee paikkaa, alustava ajankohta 27.8. 

Osoite tietojen päivittämisen yhteydessä saatiin halvempi sähkösopimus tarjous, päätettiin 
hyväksyä tarjous.  

PetStoren mainoskyltissä oli virhe, päätettiin uusia kyltti Mari A. hoitaa kyltin tilauksen ja Jussi 
K. kyltin haun.  

Sovittiin, että tokokokeet rinnastetaan aktiivisuuspisteissä pk-kokeeseen.  

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 18.50 

16. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 8.8.2017 kello 17.00 Peippolassa  


