Vuodelle 2012 on taas luvassa paljon koiramaista toimintaa. Tapahtumista ilmoitetaan myös wwwsivuillamme, os. http://www.kankaanpaanseudunkennelyhdistys.fi/
KEVÄTKOKOUS ja KIERTOPALKINNOT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Cityhotelli Lumiaisessa, Torikatu 5 B
sunnuntaina 18.3. klo 15. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä jaetaan vuoden 2011
kiertopalkinnot. Muistathan, että voidaksesi osallistua kiertopalkintojen jakoon pitää koiran omistajan
viime vuoden jäsenmaksu olla maksettu. Näyttelytulokset lähetetään os. Riitta Peurala, Ainonkatu 7,
38710 Kankaanpää tai fax. (02) 5724253. Muut tulokset lähetetään jaostojen vetäjille. Jos hallussasi on
kiertopalkintoja, toimitathan ne (kaiverrettuna) jollekin hallituksen jäsenelle tai viimeistään kokoukseen.
Hallituksen kokous on klo 14.
Muistathan ilmoittaa muuttuneet osoite- ym. tiedot Riitalle (osoite tuossa yläpuolella), jotta jäsenkortisto
pysyy ajan tasalla. Ilmoitathan myös mahdollisen sähköpostiosoitteesi.
KOIRANÄYTTELY 21.-22.4.
KSKY järjestää kaksipäiväisen koiranäyttelyn Kankaanpään Kamarilla 21.-22.4. Näyttelyssä ovat
ryhmät 2 (la) ja 9 (su). Kaikkien meidän työpanosta tarvitaan, jotta saamme tänäkin vuonna kaikki
järjestelyt hyvin hoidettua. Apua kaivataan moniin eri tehtäviin, mm. järjestysmiehiä, kehien rakentajia,
lipunmyyjiä, rokotusten tarkistajia, kehähuoltoon sekä tietenkin siivousapua. Ilmoittakaa Riitalle
(5724257) tai hallituksen jäsenille mahdollisuuksistanne osallistua esim. näihin tehtäviin, sillä yhteistyöllä
saamme tapahtumasta vieläkin paremman. Aiempina vuosina on näytteilleasettajilta tullut paljon kiitosta
ystävälliselle ja avuliaalle ”henkilökunnalle”, eli Teille kaikille, jotka olette mukana olleet. Pyritään taas
(vähintään) samaan.
HALLITUS
Puheenjohtaja: Jani Mäntylä, jani.mantyla@spaoy.fi, puh. 050 2410
Sihteeri: Jukka Vainionpää 050 309 4059
Jäsenet:
Ajokoirajaosto: Jari Vaarila, puh. 0400 775 639 (jaoston vetäjä), Veli-Pekka Harju (varajäsen)
Hirvikoirajaosto: Heikki Uusihonko, puh. 0500 122 323 (jaoston vetäjä), Kai Uusitalo (varajäsen), puh.
0400 504 112
Palvelus- ja seurakoirajaosto: Anu Lepistö, anuhannelelepisto@gmail.com (jaoston vetäjä), Maria
Paasto (varajäsen)
Agilityjaosto: Miia Kortesluoma, miiakortesluoma@hotmail.com (jaoston vetäjä), Erika Mäntysalo
(varajäsen)
Linnunhaukkujaosto: Leo Härmälä (jaoston vetäjä), Kauko Ahonen (varajäsen)
Jouni Vanhatalo, 045 636 7746, Riitta Peurala (varajäsen) Jäsenasiat: Riitta Peurala, 02 572 4257
riitta.peurala@kankaanpaa.fi
Mari Alarvo-Koskela (rahastonhoitaja), Teija Vanhatalo (varajäsen)
Jäsenmaksuista: Vuoden 2012 jäsenmaksu on 10 €, perheenjäsen 2 €. Jäsenmaksun eräpäivä on
13.3.Tämän kirjeen osoitetarrasta näet nimesi yläpuolelta viitenumerosi ja viimeisen vuoden, jolta
jäsenmaksusi on maksettu. Aivan viimeisimpiä tapahtumia ei ole tarkistettu, joten virheitäkin voi olla.
Tilinumero on FI42 5106 0120 0776 58, BIC OKOYFIHH.
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