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Jäsentiedote 1-2020

helmikuu

Hyvää alkanutta toimintavuotta 
2020 jäsenistölle

Yhdistyksen 47. toimintavuosi on juuri käynnistynyt.  

Suunnitelmia vuodelle 2020
•helmikuussa pidetään vuosikokous 27.2.
•helmikuussa erääntyy jäsenmaksu 28.2.
•maaliskuussa järjestetään perinteinen retki SAJ:n 
vuosikokoukseen  22.3. lähtö perjantaina 21.3. paluu 
sunnuntaina 23.3 päänäyttelyn jälkeen. 
•huhtikuussa Erämessut 24.-26.4.
•toukokuussa kevätsiivoustalkoot  11.5. 
•toukokuussa Mehtäkoera-näyttely 23.5.
•heinäkuussa ilmestyy Tapahtumakalenteri
•elokuussa vietetään 15.8. SAJ:n ajokoirapäiviä ja 
kesätapahtumaa
•tulevalla koekaudella järjestämme PM-kokeen, 
jäsentenväliset Punttisilimä- ja Revonsilimä kokeet, 
Pakkaskokeen sekä piiriottelun Kolmen Kilpa.

Jäsentiedot ja -maksut
Yhdistyksen  jäsenrekisteriä ja jäsensihteerina toimii Risto 
Kuivalainen. Jos tiedoissasi tapahtuu muutoksia, ole 
yhteydessä Ristoon risto.kuivalainen@gmail.com tai 
lähesty yhdistystä sähköisellä jäsenlomakkeella, joka 
löytyy kotisivuilta osoitteesta www.pohjois-
savonajokoirayhdistys.fi. 

Jäsenmaksuille on avattu oma tili, joka on
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tilille. Jäsenmaksulasku lähetetään vain vuosijäsenille. 
Ainais- ja nuorisojäsenet saavat tarvittaessa todistuksen 
jäsenyydestään pyytämällä sitä sihteeri Eijalta. 
Maksaessanne  jäsenmaksua, joka on 10€, älkää käyttäkö 
viitenumeroa, koska emme pysty kohdistamaan maksuja 
oikeille henkilöille. Maksaessanne jäsenmaksua lisätkää 
maksun lisätietokohtaan yhdistyksen jäsenen nimi, 
osoite sekä tieto "jäsenmaksu 2020", siitäkin huolimatta 
että itse maksatte oman jäsenmaksun. Tiedustelut ja 
ilmoitukset jäsensihteeri Risto Kuivalaiselta. 

Muistattehan, että mm. Punttisilimä- ja Revonsilimä-
kokeisiin voivat osallistua vain jäsenet, joiden jäsenmaksu 
on maksettu ennen elokuun loppua. Myös muihin 
yhdistyksen etuuksiin vaadimme, että jäsenmaksun 
maksamisesta on huolehdittu ajallaan (mm. valiolautaset, 
Punttisilimän vuokraus jne). 

Yhdistyksen vuosikokous 
Tervetuloa 27.2. klo 19.00 alkaen Punttisilimään. 
Kokouksessa käsitellään jälleen yhteisiä tärkeitä asioita 
ja päätetään yhdistyksen kannasta SAJ:n 
vuosikokousasioihin. Esityslistan saitte tässä samassa 
kirjeessä.  Kahvitarjoilu alkaa klo 18.00. Tervetuloa!

Valioiden omistajille …
Yhdistyksen kotisivuilla on sivulinkki, jossa pidetään yllä 
valioluetteloa. Jos uuden valiosi nimi puuttuu luettelosta, 
oletko ystävällinen ja ilmoita siitä vuosikokous 
muistamista varten. Valiolautanen jaetaan yhdistyksen 
jäsenille (jäsenyys on oltava voimassa edellisenä 
kalenterivuonna) ja koirien valioiduttava ajalla 1.2.2018 –
31.1.2019. 

Palkintotuomaritiedot 
Ylläpidämme palkintotuomariluetteloa yhdistyksen 
kotisivuilla, jonne lisätään myös henkilöt, jotka eivät ole 
yhdistyksen jäseniä sekä BEAJ palkintotuomarii. Käykää 
tarkastamassa tietonne ajantasalle ja lähettäkää 
julkaisulupa sähköpostilla Ristolle, 
risto.kuivalainen@gmail.com ilmoituksen voi tehdä myös 
kotisivuilta löytyvää sähköistä lomaketta hyväksikäyttäen. 

Yhdistys järjestää  ja tarjoaa jäsenilleen 
bussimatkan SAJ:n vuosikokoukseen ja päänäyttelyyn. 
Lähtö perjantaina 21.3. ja paluu sunnuntaina 23.3. 
päänäyttelyn jälkeen. Jokainen maksaa itse oman 
majoituksensa.  Lisätiedot ja varaukset 10.3.2020 
mennessä Risto Kuivalaiselta p. 0400 916731, 
risto.kuivalainen@gmail.com. 

MEHTÄKOERA –näyttely pidetään 23.5.2020, 
näyttelysivut löytyvät osoitteesta:
http://www.showlink.fi/shows/mehtakoera19/ Mukana 
5/6 sekä 7 ryhmät. Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2020, 
suomenajokoirat arvostelee Niina Rämö. 

24.-26.4.2020 Erämessut Kuopio-hallilla 
teemalla ”hyvinvointia luonnosta”. 
Seurailkaa ilmoittelua!! Messuhallitus 
julkaisee ohjelman jne. myöhemmin 
keväällä. Tiedustelut: Viljo Pennanen
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