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HALLITUKSENKOKOUS TIIVISTELMÄ 
 

 

 

Aika 26.3.2014  klo 19:00   

 

Paikka Kiilatien halli, 48400 Kotka 

 

Läsnä Harry Turtiainen  puheenjohtaja 

 Niina Halonen sihteeri 

 Emmi Hänninen jäsensihteeri 

 Matti Rousku agilityvastaava 

Jaana Roimola koirakouluvastaava 

Marja Evälahti näyttelyvastaava 

 Annukka Lehikoinen tokovastaava 

 Riitta Oksman rahastonhoitaja 

 

 

   

 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:05 

 

- Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen päätösvaltaisuus 

 

Todettiin.  

 

- Esityslistan hyväksyminen  

 

Hyväksyttiin.  

 

 

- Maaseutuvirasto maksanut seuralle alueellista tukea.  

Tilitoimisto Ekman Oy tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Jaana Tikanoja 

tekee tilitarkastuksen. 

 

Eritellään tilit helpottamaan kirjanpidollisia asioita. Esimerkkinä: 

hallitili/käyttötili = yleinen tili ja lisäksi jäsenmaksutili, kausimaksutili ja 

kilpailumaksutili. Riitta Oksman järjestää tilit paremmin hallittaviksi. 

 

 

10 kpl uutta jäsentä hyväksyttiin. 5 eronnutta jäsentä todettiin. 

 

- Jäsenrekisteri 

Tiedusteltu Flowmembers jäsenrekisteristä. Selainpohjainen järjestelmä. 

Jäsenhakemukset pystyy tehdä netissä  
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Suurin tehtävä on jäsenten liittäminen järjestelmään. Tähän tarvitaan 

useampi henkilö syöttämään tiedot. 

Päätös: siirrytään Nekkarista Flowmemberiin ja Emmi Hänninen 

vastuuhenkilönä ottaa hoitaakseen Nekkarin irtisanomisen ja uuden 

järjestelmän käynnistämisen. 

Kouluttajat ilmoittavat kaikkien harjoittelijoiden sähköpostiosoitteet 

kks.jasensihteeri@gmail.com. 

 

 

- Agility 

Maaliskuun kilpailuiden osallistujamäärä yllätti positiivisesti. N. 400 

starttia kahden päivän aikana. Paljon kiitosta tuli myös kilpailijoilta niin 

hyvin sujuneista kilpailuista kuin hallin pohjastakin. 

Möllikisoissa 25.3. suuri osallistujamäärä.  

Alkeiskurssi loppumassa ja sieltä siirtyy koirakoita viikkoryhmiin. 

Iltakisat vko 15 ma-pe. 

Harjoitteluryhmät löytyvät seuran sivuilta. 

 

- Toko 

Maaliskuun kokeet sujuivat hyvin. Loppuvuoden kokeet anottu. 

Harrastajat ryhmittäin netissä. 

 

- Koirakoulu 

1.4. alkaen koirakoulut siirtyvät tiistai iltoihin. Kävijöitä riittää mukavasti. 

 

- Näyttely 

3.4. alkaen siirrytään Ahlströmin kentälle. Harjoitukset joka toinen vko.  

Harry Turtiaisen luento 15.5. klo 18.00 hallilla 

Maailmanvoittajanäyttelystä, sen säännöistä ja kulusta. 

 

 

- Halli 

Käyttöönottotarkastettu. Pihan vesienkeruu tehdään mahdollisimman pian 

ja sen jälkeen lopputarkastus. 

Hallin seiniin ei saa kiinnittää mitään millään muulla kuin magneeteilla. 

Hankitaan lisää magneetteja. 

Hallin pohjalle tuodaan  harmaata kivituhkaa. 

Käyty katsomassa rullaverhoja ikkunoihin. Hinta kova. 

Tiedustellaan vielä asiantuntijalta mitä tarvitaan, jotta saadaan ikkunat 

himmennettyä  ja paljonko tulee maksamaan.  

 

- Seura-asut Noname 

Tämän hetkinen asu mikä kokeiltavissa hallilla on seuran edustuspuku. 

Printti ei ole sama, vaan nähtävissä seuran netti sivuilla. 

Niina Halonen tiedustelee mahdollisuutta leventää lanne-osaa takissa 

NoNamen edustajalta ja kuinka monta tilausta levennettävää mallia 

tarvitaan, jotta tällainen voidaan tehdä. Hihoja ei voi lyhentää. 

Tarjottiin myös kuoritakkia toiseksi vaihto-ehdoksi, mutta hylättiin 

kalliina. Ilman logoa tai muita seura- merkkejä hinta takki+housut hieman 

alle 200 eur ja KKS-logolla n. 250 --> 
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- Kevätkokous 

käytiin läpi kaikki palkittavat ja toimintakertomus. Lisätään esityslistalle 

kohtaan Muut asiat: Anturaisen toimitus. 

 

 

- Talkoovelvoitteeseen kuuluvat työt 

Kilpailuihin liittyvät työt.  

Mietittiin laajentamisen esimerkkeinä: WC:n kuuraus kunnolla aina 

kilpailuiden jälkeen. 

Web-masterin työt. Anturaisen toimittaminen. Seuran yleishyödylliset työt. 

Isännän ja emännän työt. Jäsenrekisterin täyttö. 

Talkoovelvoitteen lisäämistä esim. 16 kilpailutunteja + 4 jotakin muuta. 

Asiasta ei vielä tehty päätöstä tämän keskustelun pohjalta. Jatketaan 

seuraavassa kokouksessa. 

 

 

- Kattovillat ja peili 

Homekoulusta saatavat kattovillat hylätään mahdollisten home-itiöiden tai 

muiden mahdollisten haittavaikutusten takia. 

Peiliä tai kiillotettua peltiä pyydetty hallille. Annukka Lehikoinen 

kartoittaa mahdollisuuksia. 

 

 

- Anturaisen tulevaisuus 

Jaana Siltanen on ilmoittanut lopettavansa Anturaisen toimittamisen. 

Otetaan asia vuosikokouksessa esille ja kysytään mahdollisia halukkaita 

jatkamaan toimitusta tai eri vaihtoehtoja. 

 

 

 

 

 

Kotkassa 26.3.2014 

 

 


