
 

 

 

KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry 
 

KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 
30.11.2017 klo 17.00 ABC-huoltamo Amiraali 

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

 

KÄSITELLYT ASIAT - TIIVISTELMÄ 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen 17.10 

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat 

5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut  
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Laskut ajan tasalla. Rahastonhoitaja on 

tiliöinyt alkuvuoden tulot ja menot budjettiin.  

Aktiivisuuspisteiden käyttö: aktiivisuuspisteitä käytettiin jälleen kouluttautumiseen! 

Hienoa! 

 

6. Saapuneet kirjelmät  
Osuuspankki tiedote siitä, että kerrostuottotilin kiinteä vähimmäiskorko pienenee.  

Suomen Palveluskoiraliiton jäsentiedote.  

 

7. Uudet ja eronneet jäsenet  
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Ei eronneita jäseniä. 

 

8. Vuoden koira 
Mia Horto ottaa vastaa koe- ja näyttelytulosilmoitukset ja Mia Petroff tekee vuoden 

koirakilpailusta tiedotteen yhdistyksen sivuille.  

 
9. SPKL-Syyskokous 18.11.2017  

Todettiin, että lisenssi tullaan ottamaan käyttöön ja keskusteltiin sen mahdollisista  

vaikutuksista.  

 

10. Kennelpiirin PK- ja PEKO- jaoksen kokous 7.12.2017 
Alustavasti sovittiin, että Jussi ja Mari menevät kokoukseen edustamaan KPH:ta.  

Keskusteltiin kaupunkiottelun jatkosta ja mahdollisista järjestettävistä kursseista.  



 

 

11.  Aktiivisuuspisteet ja kouluttajien palkkiot 
Päätettiin luopua nykyisestä aktiivisuuspiste käytännöstä 31.12.2017 ja jatkossa toimitaan 

myöhemmin tiedotettavan palkitsemisohjeen mukaisesti.  

 

12. Yhdistyksen säännöt 
Yhdistyksen sääntöjen ajantasaistamista jatketaan vielä palstalla.  

13. Inventaario 
Mia Horto tekee inventaarion vuoden loppuun mennessä.  

 

14. Toimihenkilöt 2018 
Keskusteltiin, yhdistyksen tulevaisuudesta ja ketkä ovat lupautuneet olla käytettävissä ensi 

vuonna. 

 

15. Joulukortit ja joulumuistamiset ja sponsoritiedote 
Käytiin vielä läpi, ketä kaikkia yhteistyökumppaneita ja sponsoreita tulisi näin joulun alla 

muistaa. 

 

16. Kentän toimet 
Talvikentän valo vaihdetaan ensi tilassa – sää suosii ja kohtuu hintainen ratkaisu  löytyy.  

Kenttävastaava kertoi, että kentälle johtava tie vaatisi kunnostamista. Sovittiin, että Mari 

Alajääski soittaa ko. maaosuuden omistajalle. 

Lumitöistä saatu tarjous ja päätettiin että talvikenttä aurataan talvena 2017-2018. 

Masa ja Jussi lupautui hoitaa vielä kaatopaikkakeikan, jotta saadaan kentältä roskat pois.  

 
17. Muut esille tulevat asiat  

Ei muita asioita 

 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00 

 

19. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan, kun selviää milloin tilinpäätös on saatavilla.  

 

 


