Keski-Suomen Palveluskoiratyhdistys ry
Jäsenkirje 1 / 2016
Hei jäsenistö!
Talvinen tervehdys ja mukavaa toiminnallista alkanutta vuotta! Vuosi 2016 on yhdistyksemme
juhlavuosi, sillä yhdistys täyttää huikeat 70-vuotta! Yhdistys perustettiin vuonna 1946. Vuoden
aikana järjestämme jälleen monipuolisesti erilaista koulutustapahtumaa ja virallisia

palveluskoirakokeita. Näistä tiedot päivittyvät kotisivuillemme ja facebook-ryhmäämme sekä
tulevat PK-kokeet löydät SPLK:n kopasta: http://www.kopa.fi/. Jäsenkirje sisältää myös

kevätkokous kutsun. Heti näin alkuun muistuttaisimme myös jäsenmaksuista.

Jäsenmaksut

Syyskokouksessa vahvistettiin vuodelle 2016 seuraavat jäsenmaksut:
 varsinainen jäsen 20€
 perhejäsen 5€

 ainaisjäsen 200€.
 Jäsensihteeri Anna Rimppi anmarikki[at]gmail.com
 tilille FI89 5290 8140 0101 42. VIITE 10100

 ilmoita myös s.postiosoitteesi mm. jäsenkirjeiden ja kokouskutsujen saamiseksi
HUOM: yhdistys ei lähetä laskuja, vaan maksusta pitää huolehtia itse
Jäsenetuina mm:

 monet järjestämämme tapahtumat ovat edullisempia yhdistyksen jäsenille

 jäsenistölle tarjolla treenejä, kursseja ja koulutuksia taitavien ohjaajien ohjauksessa läpi
vuoden
 mahdollisuus treenata Koirakorven alueella ja vuokrata Koirakorven mökkiä

 UUTTA: Nyt myös -10% alennusta jäsenille fysioterapia Hoida Häntä yrityksestä
normaalihintaisesta fysioterapiasta koiralle (varatessasi aikaa kerro jäsenyytesi).
Tarkemmat tiedot yrityksestä : http://www.hoidahanta.fi/

Johtokunta vuonna 2016

Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2016 puheenjohtajaksi Minna Moisio ja johtokunnan muut
jäsenet ovat Asko Hämäläinen, Jaana Järvinen, Harri Laurila, Seija Leppänen, Kirsi Karmala,
Hannu Hokkanen, Katri ja Pasi Ursin. Yhteystiedot ja infoa vastuualueista löytyy

nettisivuiltamme http://www.kspky.org/yhdistys.htm. Johtokunta kokoontuu vuosittain noin
viisi kertaa.

Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin, joten jos haluat jonkin asian
johtokunnan keskusteluihin ja päätöksentekoon mukaan, niin ota yhteyttä!

Tapahtumia tulossa kevät-kesäkaudelle mm:
-

Tottelevaisuuskoulutuspäivä 24.1 Kouluttajana Miia Kiviaho

-

Tottelevaisuuskoulutuspäivä 31.1. Kouluttajana Katja Kiviaho

-

Valjakkourheilun sulanmaan lajien esittelypäivä toukokuussa. Esittelijänä Harri Laurila

-

Rallytoko koulutus ALO (27.4) sekä AVO/VOI (4.5) Kouluttajana Minna Hillebrand

-

Hakukoulutus (14.5). Kouluttajana Reija Nieminen

-

Tottelevaisuuskoulutuspäivä ( 12.6) Höytiällä. Kouluttajana Ari Koskela

-

Jälkikurssi alkukesälle. Kouluttajana Maarit Rokkamäki

-

PK- koetoimitsijakurssi

-

Peltojälkikurssi. Kouluttajina Aivo ja Mari Oblikas.

-

-

-

Pentukurssi alkukesästä . Kouluttajana Jaana Järvinen

Esineruutu-kurssi toukokuussa. Kouluttajana Kati Leppänen

K-Spkyn toiminnan esittelypäivä Paikkana K-S OP Jyväskylä
Hakukurssi kesällä.Kouluttajana Marja Muhonen

Keväälle ja kesälle tulossa siis useita kokeita, koulutuksia ja muita tapahtumia
Seuraa aktiivisesti nettisivujemme ja yhdistyksemme facebook-ryhmä päivityksiä.

”Joku viisas on sanonut: jos haluat tehdä asian hyvin, tee yksin.
Jos haluat tehdä asian erinomaisesti, kysy neuvoa. Mutta jos
haluat tehdä fantastisesti, tee yhdessä”
-K-Spkyn johtokunta-

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Sääntömääräinen kevätkokous

Esityslista

Aika: 29.2.2016 klo. 18.30
Paikka: Palokan ABC kokoustilat
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri

– pöytäkirjan tarkistajat (2kpl) ja ääntenlaskijat (2kpl)
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvalle vuodelle
7. Käsitellään muut asiat
– palkitaan Vuoden koirat 2015
( Palkintoja ei lähetetä vaan tule itse paikalle tai pyydä edustaja noutamaan se)

8. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

