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KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA RY  PÖYTÄKIRJA 1/2019 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika              15.1.2019 
 
Paikka Halli, Kiilatie 10, Kotka 
 
Läsnä Harry  Turtiainen puheenjohtaja 

Marjut Havuaho sihteeri 
            Riitta Oksman rahastonhoitaja 

Jaana Roimola koirakouluvastaava 
Noora Virtanen agilityvastaava 

            Mari Alajääski varajäsen agility 
Pieta Luukkonen tokovastaava     poissa 
Marjut  Saarainen jäsensihteeri 

            Mia Horto näyttelyvastaava 
 Matti Rousku hallimestari  
 
 

1.  Kokouksen avaus 
Harry Turtiainen avasi kokouksen klo 18. 

 
2.  Läsnäolijoiden toteaminen kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 
 

5. Talouskatsaus 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. 

 
  

6. Jäsenasiat 
Liite 1 eronneet ja uudet jäsenet hyväksytty. 
Vuosijäsenmaksun eräpäivä 15.2.2019. 

 
7. Agility 

Agilityjaoksen kokous pidetty 7.1.2019. Pöytäkirja liitteenä 2. 
Päätettiin agijaoksen esityksen mukaisesti hankkia uusi rengas ja 20 kpl 
putkenpainoja. 
Valtuutettiin agilityvastaava pyytämään tarjous A-esteestä ja kartoittamaan sopivin 
malli meidän tarpeisiin ja olosuhteisiin.  



Kotkan Koiraystäväin Seura ry   2(3) 
 

Päätettiin jaoksen esityksen mukaisesti järjestää vanhoista agilityesteistä 
huutokauppa huhtikuussa 2019. 
 
Päätettiin jaoksen esityksen mukaisesti, että vierailija voisi tulla 5 € maksua vastaan 
jäsenen kanssa treenaamaan 2 kertaa kuukaudessa, vierailijalla tulee olla voimassa 
oleva lisenssi. 
 
Päätettiin jaoksen ehdotuksen mukaisesti kannustaa pidempien kurssien vetäjiä (5-10 
krt) rinnastamalla kurssit osin talkoontyöhön, yksi kurssikerta vastaa yhtä talkootuntia.  
 
 
Tiedoksi: 
Koulutuksista Nina Manner täynnä 16 osallistujaa. Kim Kurkisesssa 18 osallistujaa 
Maaliskuussa Mari Alajääski ja Mia Petroff aloittavat vetämään alkeiskurssin osa 2. 

  
Elina Marttila lupautui päivittää talkoolistan ja hoitaa talkootuntien koostamisen 2019.  
 
Talkootunnit voi tehdä toiselle, niistä kuitenkin etukäteen sovittava ja ilmoitettava 
lajivastaavalle. 

  
8.  Toko 

 Toko jaoksen kokous pidettiin 25.11.2018  
  

Viralliset toko kilpailut 2019  
 

● tuomari Harri Laisi,vastaavana Jaana Siltanen 
● 13.4.2019 tuomari Riikka Pulliainen vastaavana Tarja Piispa 

  
Mainostetaan seuran nettisivuilla tokojaosta. Tokojaokseen etsitään tokovastaavaa ja 
tokokouluttajia 

 
 Koetoimitsijan peruskurssi 26-27.3.2019 Luumäellä.  

  
Sunnuntaisin oleva tokon vapaavuoro on kaikkien tokoa harrastavien jäsenten 
käytössä. Ko. vuoro on siis ensisijaisesti rauhoitettava vain seuran tokolaisten 
käyttöön. 

  
9. Koirakoulu 

 Koirakoulun kokous 3.1.2019. 
Jenni Järvelä ja Roosa Pirinen uusia kouluttajia. 

  
Päätettiin lähettää Jenni Järvelä, Olga Lonka ja Jaana Helin  rally-toko, toko- ja 
arkitottelevaisuuskouluttaja koulutukseen Kouvolaan. 

 
10.  Näyttely 

 Metsäkirkko järjestettiin yhteistyössä Kymin Seurakunnan kanssa n.50 kpl koiria, 
 yhteistyötä jatketaan tänäkin vuonna. 
 Pentunäyttely 2019 sivut avattu. 
 Match Show:t  järjestetään hallikaudella. 
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11.     Muut asiat 
Avataan hallituksen tehtäviä ja vastuualueita  jäsenistölle www-sivuille hallitusosioon 
kevään aikana.  

 
Etsitään kahvio vastaavaa. 

  
Päätettiin jaosten ehdotusten mukaisesti aluksi vuokrata halliosuutta (ei 
kahvio,toimisto) vain seuran jäsenille arkipäivisin ma-pe (pois lukien illan 
ryhmäpaikka ajat). Vuokraus mahdollista toukokuusta 2019. 

  
Mari Alajääski ottaa vastaan varaukset ja hoitaa varausvahvistukset. 

 
Mari Alajääski tekee hinnaston ja hallin vuokraukseen säännöt yhteenvetona 
hallituksen päätöksistä. 

  
Jaosten palkintotarpeet yhdistetään.Ilmoitukset tarpeesta/vuosi sihteerille. 
 
Päätettiin, ettei kisoihin enää leivota, vaan kisojen buffa pyritään hoitamaan 
sponsorointi/ostotuotteilla (raakapakasteet tmv.). 

  
12.  Halli 

Halli suolattu joulukuussa,seuraava suolaus keväällä kun säät sallii.  
Hallia tulee lanata 2 kertaa kuukaudessa. Tiedotetaan fb-sivustolla/nettisivustolla. 
Lanaajat tarvitsevat apua esteiden siirtoon. 
Ovikoodi vaihdetaan helmi-maaliskuussa. 

 
13.  Seuraava kokous 

  20.2.2019 kello 18 hallilla 
 
    14.Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 
 
 
 
 

 
___________________________ _____________________________ 
Harry Turtiainen, puheenjohtaja Marjut Havuaho,sihteeri 


