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Jäsenkirje 2 / 2015
Hei jäsenistö!

Kevät tuli ja meni, mutta vielä on kesää jäljellä, huonoista keleistä huolimatta. Yhdistyksemme
jäsenistön edustus kisa-ja koekentillä on ollut kiitettävää. Kaunis kiitos kaikille asianosaisille

niin järjestäjille, talkoolaisille kuin itse kilpailijoille. Pikku hiljaa kuitenkin ajatukset siirretään
syksyn tapahtumiin, joten jäsenkirjeen muodossa kerromme jälleen yhdistyksemme
ajankohtaisista asioista lyhyesti.

Johtokunnan kokoukset
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin 5 kertaa. Kaikilla jäsenillä on

mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin, joten jos haluat jonkin asian johtokunnan
keskusteluihin ja päätöksentekoon mukaan, niin ota yhteyttä johtokunnan jäseniniin esim.
puheenjohtaja: minna.moisio(at)gmail.com tai sihteeri: katri.ursin(at)kolumbus.fi. Jäsenasioissa
auttaa jäsensihteeri Anna Rimppi anmarikki[at]gmail.com.

Yhteystiedot johtokunnan jäsenistöstä löytyy: http://www.kspky.org/yhdistys.htm
Seuraava johtokunnan kokous: 15.9.2015

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry:ssä tapahtunutta
Kevät- kesäkaudella on pidetty monipuolisesti PK-kokeita, leirejä sekä erilaisia koulutuksia ja
kursseja. Näiden lisäksi pidettiin kisa- ja kesäkauden avajaiset ja myös Juhannustalkoot
Koirakorvessa. Tämä Koirakorven mökki sai siten uutta ehostusta. Siihen on talkoovoimin
uusittu mm. helmalaudoitusta, rappusia ja maalipintaa. Koirakorven koulutuskenttää on
paranneltu ja puita kaadettu kentän ympäriltä sekä tietä kunnostettu siistimällä tienreunustoja
ym. Ilman talkooapuja ja toimihenkilöitä nämä eivät olisi toteutuneet. Suuri kiitos kaikille
asianosaisille!!

Tulevia tapahtumia mm:

Vappu Alatalon hyppytekniikkapäivä 6.12.
- Hakukurssi 12.-13.9 vain jäsenille
- Pm kilpailut 5.-6.9 : PAEK 3, PAHA 3, PAJÄ 3, PAVI 3, PAOP talkooapuja tarvitaan.
Ilmottaudu Jaanalle: powerpfote(at)gmail.com
-

KV Jyväskylän näyttely 21.- 22.11 :takooapuja kaivataan
- Hallivuoro lauantaisin Haukkuvaarassa 5.12-26.3.2016
-

Yhdistyksen ajankohtaiset tapahtumat löydät aina yhdistyksen www-sivuilta:
http://www.kspky.org/index.html ja facebook-ryhmästämme

Muuta mielenkiintoista:

Palveluskoirien Suomenmestaruuskilpailut 7.-9. 8 Vantaalla.

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistystämme edustaa kyseisissä karkeloissa jäsenet:
VIESTI
Nallikallion Laulunlahja & Riikka Närä ja Raisa Niskasaari
Riesig Bereit "Halti" & Tiina Lehtomäki ja Seija Leppänen
JÄLKI
Tending Inflame "Fox" & Marja Rantala
Tending Dayfly "Kit" & Hanna Närhi
OPASTUS
Opas Etta "Etta" & Esko Karmala
IPO
Mecberger Jukka Poika & Elina Will
EK
Powerpfote Cebada "Junu" & Jaana Järvinen

PALJON ONNEA JA MENESTYSTÄ MATKAAN!!

Seuraava jäsenkirje ilmestyy syksyllä.
– KSPKY johtokunta-

”Jos olet koirasi mielestä maailman paras tyyppi, älä hanki toista
mielipidettä.” - Jim Fiebig-

