
 

 

KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry 

KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 
5.10.2017 klo 16.30 ABC-huoltamo Amiraali 

 

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

 

 

 

KÄSITELLYTS ASIAT - TIIVISTELMÄ 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen 16:33 

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen 

5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut  
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Laskut ajan tasalla. Rahastonhoitaja 
on tiliöinyt alkuvuoden tulot ja menot budjettiin. 
 

6. Saapuneet kirjelmät  
Ei ole saapuneita kirjelmiä 

7. Uudet ja eronneet jäsenet  
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä – todettiin ettei ole eroavia 

8. Kurssit&kokeet 2018 
Jäsenistöstä tullut toive Rally-tokokokeen järjestämisestä – Jenni Hautamäki ja 
Matti Lampinen jatkaa taustaselvittelyä. Muuten kokeita järjestetään entiseen 
mallii. 
 

9. SPKL-Syyskokous 18.11.2017  

Päätettiin lähettää  Mari Alajääksi ja Vesa Häkkinen edustamaan KPH Ry:tä. 

10. Tapahtumien vastuu ja vakuutusasiat  
Keskusteltiin vastuu ja vakuutusasioista yhdistyksen kokeissa ja tapahtumissa ja 
toiminnassa yleensä.  Yhdistykselle vakuutus on arvokas ja tänä päivänä 
useimmilla on henkilökohtaiset vakuutukset niin koirille kuin ohjaajille. 
Tapahtumia järjestettäessä pitää osallistujien tietoon tuoda vielä paremmin, että 
osallistuvat ovat vastuullaan. Sihteeri päivittää mainospohjia ja järjestyssäännöt.  



 

 

 
11. Aktiivisuuspisteet ja kouluttajien palkkiot 

Valmistellaan mahdolliset muutokset seuraavaan kokoukseen 

 

12. Yhdistyksen säännöt 
Ajantasaistetaan sääntöjä – valmistellaan seuraavaan kokoukseen esitys  joka 
tullaan esittämään vuosikokouksessa. 
 

13. Joulukortit ja joulumuistamiset 
Sihteeri tekee joulukortin. Valtuutettiin PJ ostamaan joulumuistamisia mm. 
Metsästysseuroille ja sponsoreille 
 

14. Kentän toimet 
Yksivaloista on talvikentällä palannut – Kenttävastaavat hoitaa asiaa.  

15. Lintukodon leiri 
Leiri sai todella hyvää palautetta. Seuraava leiri suunnitteilla keväälle. PJ tekee 
muistilistaa leirin järjestämistä varten. Mia H. täydentää. 
 

16. Pikkujoulut 18.11.2017 
Ohjelma alkaa Kotkan Keilahallilla klo 16-17.30, Safkaa haetaan/tilataan Erkanista 
Datariina varattu saunalla illaksi. Lystin hinta 10,-/jäsen (sis. keilaus, tilavuokra, 
sauna ja omavalintainen ruoka+kahvit) Sitovat ilmoittautumiset (Jussille) 
maksetaan 8.11. mennessä seuran tilille FI89 5172 8140 0261 09 viitteellä 1261.  
 

17. Muut esille tulevat asiat  
Suomen Beauceron yhdistys järjestää hakukokeen kentällä 11.11.2017 
SRY järjestää leikityspäivän kentällä 29.10.2017 
Kentälle on ehdotettu ja suunniteltu peiliä – joitakin tarjouksia on kyselty ja 
haettu ideointia jo olemassa olevista ratkaisuista. Valmistellaan vielä lisää ja 
viedään asia ensivuoden budjettiin ja toimintasuunnitelmaan.  
 

18. Kokouksen päättäminen 
PJ päätti kokouksen 18.05 

19. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 30.11.2017 klo 17.00 

 

 


