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KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA RY  PÖYTÄKIRJA 4/2019 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika              29.5.2019 
 
Paikka           Halli, Kiilatie 10, Kotka 
 
Läsnä  

Harry Turtiainen puheenjohtaja 
Marjut Havuaho sihteeri  POISSA 
Jaana Roimola koirakouluvastaava 
Noora Virtanen agilityvastaava 

 Marjut Saarainen jäsensihteeri POISSA 
            Mia Horto näyttelyvastaava   POISSA 
 Marika Forslund tokovastaava 
            Riitta Oksman rahastonhoitaja 

Mari Alajääski varajäsen (agility) 
Matti Rousku Hallimestari  

  
 

1. Kokouksen avaus 
Harry Turtiainen avasi kokouksen klo 18.03 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
Sihteerin estyessä, kokoukselle valittiin sihteeriksi Jaana Roimola 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin 
  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Pöytäkirja oli sihteerillä, joka oli estynyt, joten sitä ei voitu tarkistaa.  
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.  

 
5. Talouskatsaus 

Taloudellinen tilanne on vakaa.  
 

6. Jäsenasiat 
            Eroavat jäsenet liite1 – Todetaan eronneiksi 
            Uudet jäsenet liite 2 – Hyväksyttiin uudet jäsenet 
 

7. Agility 
 Agilityjaoksen pöytäkirja liitteenä 3. 
 Noora selvittää uusien keppien hintaa.  

Päätettiin valtuuttaa Noora ostamaan uusi ohjurisarja. 
 Hallilla järjestetty koetoimitsijakurssi oli hyvä. Sinne osallistui 4 seuran jäsentä. 

Estehuutokauppa pidetään ma 17.6 klo.19 (halllin ympäristön siivoustalkoot ennen sitä 
klo.17.30).  
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Piirin hallituksesta Suvi-Tuuli Skyttä on ottanut yhteyttä Riitta Oksmaniin ja ehdottanut että, 
paikalliset seurat kokoontuisivat. Oksman tiedottaa hallitusta, kun asia etenee. 

  
8. Toko 

 Uusi tokovastaava Marika Forslund on aloittanut hommat.  
 Jaoksen kokous pidetään 16.6.  

Marika saanut viestiä Kymenläänin kennelpiiriltä. He täydentävät nuorten koirien 
TOKO-rinkiä ja sinne on haku käynnissä. Marika on jo tiedottanut jäsenistöä. 
Lähiseurat pyrkivät jatkossa sopimaan koeajankohtia yhteistyössä, jottei kilpailtaisi 
samoista osallistujista samana viikonloppuna.  

 
Olga Lonka ja Jaana Helin aloittavat tokoalkeita- kurssin ma 12.8 klo.18.30-19.30. Kurssi 
pidetään hallilla. Ensimmäinen kerta on teoriaa, hallin kahviossa.  Kurssi on 10 kert + 1 
teoria kerta (12.8-21.10). Koirakoita otetaan 8kpl. Hinta 100e. Etusija jäsenillä. 
Ilmoittautuminen tulossa seuran sivuille.  

 
9. Koirakoulu 

 Heinäkuun koirakoulut ovat lomalla. 
Koirakouluissa pidetään edelleen linjaus, että juoksuiset nartut eivät voi osallistua 
harjoituksiin.  

 
10. Näyttely 

Näyttelytoimikunnan pöytäkirja liitteenä 4. 
Näyttelyharjoitukset tauolla heinäkuun. 
Seuraava match show 4.8.2019 

 
11. Muut asiat 

Päätettiin, että jos oman seuran jäsen voittaa piirinmestaruuden, seura huomioi tämän ja 
palauttaa ilmoittautumismaksun voittajalle.  

 
Tehdään jäsentiedote, jossa avataan tarkemmin tässä kokouksessa käsiteltyjä asioita.  

 
12. Halli  

Hallimestari saanut puhelun, jossa ilmennyt, että viikonlopun kisojen aikana koiria on ollut 
läheisten talojen pihoilla. Asiaa on pahoiteltu. Tiedotetaan ja ohjeistetaan asiasta jäsenistöä 
ja kilpailuihin tulijoita. Hyvä naapurisopu on meidän kaikkien etu.  

  
Hallin ympäristön kevätsiivouspäivä ja agilityesteiden huutokauppa pidetään ma 17.6 
klo.17.30 (esteiden myynti klo.19).  

  
13. Seuraava kokous  

 Hallituksen kokous to 4.7.2019 klo.18 hallilla. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen  19.01 
  
Kotkassa 29.5. 2019 
 
__________________________ _____________________________ 
Harry Turtiainen, puheenjohtaja                Jaana Roimola, sihteeri 


