
 

 

 

KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry 
 

KPH ry:n HALLITUKSEN KOKOUS 
25.1.2018 klo 17.00 ABC Amiraali 

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

  

 

KÄSITELLYT ASIAT - TIIVISTELMÄ 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Mari Alajääski avasi kokouksen klo 17.07 
 

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

5. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja maksamattomat laskut  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Yhdistyksellä ei ole maksamattomia laskuja. Kävimme läpi 
maksetut laskut ja yhdistyksen budjetin (2017) seurannan vuoden vaihteeseen, todettiin vuoden tuloksen 
olevan plussalla.  
 

6. Saapuneet kirjelmät  

PEKO-tiedote  
Osuuspankin tiedote  
 

7. Uudet ja eronneet jäsenet 

Ei uusia, eikä eronnoita 
 

8. Vuoden koira 

Kävimme tulokset läpi ja valtuutettiin Mia Horto hankkimaan viime vuotiseen tapaan palkinnot.  
 

9. Kennelpiirin PK- ja PEKO- jaoksen kokous 7.12.17 
Jussi ja Mari kävivät edustamassa. Asialistalla mm. ensi vuoden kokeet, kurssit yms. kaupunkiotteluun ja 
piirinmestaruus kokeeseen liittyvät asiat (järjestämisvuorot, tuomarit), vuoden 2017 parhaiden koirien 
tulokset. Kokousmuistio tiedoksi muulle hallitukselle. 

 

10.  Yhdistyksen säännöt  

Ajantasaistettiin yhdistyksen sääntöjä vastaamaan nykytodellisuutta. Säännöt hyväksytetään 
vuosikokouksella.  

 



 

 

11.  Inventaari 
Mia Horto tehnyt inventaarion. Inventaariliite kirjanpitoon liitteeksi.  

 

12.  Vuosikokous 2018 

Hyväksyttiin vuosikokoukseen esitettäväksi: 

 toimintakertomus 2017 

 toimintasuunnitelma 2018 

 budjetti 2018 

 Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. 
 

Sihteeri hoitaa kutsun jäsenille ja muun tarvittavan materiaalin muun jakelun. 
 

13.  Kentän toimet  

Valot hoidetaan, jahka kenttä kestää. Lumityöt rullaa omalla painollaan. 
 

14.  Jätehuolto 

Jussi on pyytänyt tarjouksen. Päätettiin hyväksyä tarjous pienin muutoksin. Valtuutettiin pj ostamaan 
tarvittavan kokoinen roskis. 
 

15.  Kevään kurssit, leirit ja koulutukset 

Paula Kerola ja Pekka Kuitunen ovat lupautunut pitämään jälkikoulutuksen keväällä. Mari sopii ajankohdan. 

Riikka Railo on alustavasti lupautunut huhtikuussa tulla pitämään tottiksia - kohderyhmänä ensisijaisesti 
kouluttajat ja loput paikat avoinna kaikille. Paikkoja on yhteensä 10.   
Mari, Jussi ja Silja ovat alustavasti lupautuneet pitämään muutamia kursseja kauden aikana.  

Toukokuun alkuun on suunnitteilla leiri Lintukotoon, infotaan lisää pian.  

Laitetaan faceen kartoitus jäsenien koulutus- ja kurssi toiveista. Toiveita voi laittaa myös suoraan pj:lle. 

16. Sponsorointi 
Mari hoitaa olemassa olevien sponsoreiden kiinnostuksen kartoituksen jatkosta ja päivittää 
sponsorimainoksen ajan tasalle, sillä kuka tahansa voi myydä mainoksia sivuille ja kentälle. 
 

17.  Muut esille tulevat asiat  

Jussi tehnyt hakemuksen Kymenlaakson Osuuspankin avustusta varten. 
Uusi aktiivisuus- ja palkitsemisohje otettiin käyttöön 1.1.2018  
 

18. Kokouksen päättäminen 

Pj. päätti kokouksen klo 19.04 
 

19.  Seuraava kokous  

Pidetään kokous heti kun saadaan käsiimme tilinpäätös. 

 


