
 

 

 

Hei kaikki Rähmisläiset!               JÄSENKIRJE 2018/Huhtikuu 

 

Kevät 2018 on lähtenyt koirakerhossa lennokkaasti vauhtiin. Pitkä talvi on kohta voitettu ja 

pääsemme vihdoinkin koulutusten ja muiden suunnitelmien toteuttamisen pariin. Tekemisen 

meininki on alkanut kevättalvella: 

 Olemme osallistuneet muiden koirayhdistysten kanssa eläinharrastajien halli-

hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin 

kanssa sisäharjoittelutilat yhteiseen käyttöön kaikkien koiraharrastajien kesken.  

 Kentän aita-projekti on myös yhä harkinnassa ja eri vaihtoehtoja mietitään. 

 Uusia seuratuotteita ilmestyy myyntiin huhti-toukokuun aikana.  

 Kaikkihan tulevat Uudenkaupungin Minifarmeille 19.-20.5., jossa myös yhdistyksemme 

on mukana.  

 Kevättalkoot ovat jo ovella 10.4. Odottelemme innokkaita talkoolaisia mukaan esteiden 

roudaamiseen ja muuhun pieneen nikkarointiin. Näistä olemme ilmoittaneet myös 

kotisivuilla (https://www.rahmakapalat.com/)ja Facebookissa.  

 

KOULUTUKSET 

Rähmäkäpälien kotisivuilla (Koulutukset-valikon takana) ja Facebookissa (Tapahtumat-valikon 

takana) on ilmoitettu agilityn, ralli-tokon ja arkitottiksen koulutuksia. Muitakin koulutuksia ja 

tapahtumia tulemme järjestämään vuoden aikana.  

Ilmoittautumiset koulutuksiin lähetetään pääsääntöisesti Rähmiksen sähköpostiosoitteeseen: 

rahmakapalat.ry@gmail.com. Poikkeuksena on rally-toko, jonka ilmoittautuminen menee: 

hanna.tattila@gmail.com. 
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JÄSENMAKSUT 

 

Jäsenmaksut ovat samat kuin ennenkin. Kannattaa samalla ilmoittaa jäseneksi perheen 

lapsetkin, koska nuorisojäsen on edelleen 0€. Jäsenmaksu 2018 tulee olla maksettuna ennen 

15.4.2018. Muistathan ottaa kuitin mukaasi ensimmäiselle koulutuskerralle. 

 

Vuosijäsen 18€, perhejäsen 7€, alle 18-vuotiaat nuorisojäsen 0€ 

 

Kirjoita viestikenttään: Jäsenmaksu 2018 / jäsenen nimi  

 

Jos maksat usean henkilön jäsenmaksun kerralla, kirjoita kaikkien henkilöiden nimet, joiden 

jäsenmaksun maksat. 

 

Uusien jäsenten tiedot pyydetään lähettämään seuran sähköpostiin 

rahmakapalat.ry@gmail.com tai voit täyttää kentällä jäsentietolomakkeen: nimi, osoite, 

syntymävuosi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  

Voit lähettää omat tietosi myös varmuuden vuoksi, jos epäilet, että ne puuttuvat tai ovat 

virheelliset/vaihtuneet.  

Yhdistyksen tilinumero on: IBAN FI45 5491 0240 0380 39 
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VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa 11.2.2018 mm. nimettiin uusi hallitus ja palkittiin viime vuoden 2017 koirat 

ohjaajineen.  

Vuoden koirat 

Vuoden koirakilpailussa palkittiin koirakoita seuraavasti: 

Vuoden 2017 Rally-Toko koira 

1. chesapeakelahdennoutaja Miklaus Arctika, "Aida",pist. 789. om. Elina Koskinen 

Vuoden 2017 Tokokoira 

1. Saksanpaimenkoira Nexocan Goi "Wicca", pist. 338.5. Om. Julianne Kemppainen 

Vuoden 2017 Toko debyytti 

1. Saksanpaimenkoira Nexocan Goi "Wicca", pist. 338.5. Om. Julianne Kemppainen 

Vuoden 2017 agiitykoira 

1. Pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira Drole d'Oiseau T'Amie Adroite, "Cromi", pist. 30. 

Om. 

Julianne Kemppainen 

2. Espanjanvesikoira Concurrido Habladuria, "Haba", pist. 18.6. Om. Sanna Laine 

3. Saksanpaimenkoira Nexocan Goi, "Wicca", pist. 13.2. Om. Julianne Kemppainen 

Vuoden 2017 agility debyytti 

1. X-rotu Onni, pist. 2.6. Om. Susanna Hannula 

2. Labradorinnoutaja Eliel, "Onni", pist. 2. Om. Mervi Koskela 

  



 

 

 

Ansiomerkit 

Hallitus päätti palkita aktiivisia ja vuonna 2017 positiivisesti mieleen jääneitä jäseniä. 

Aktiivisin kouluttaja –palkinnon sai Susanna Hannula ja ahkerimpina harrastajina päätettiin 

palkita Anniina Kinnala (Lola & Monroe), Kirsi Fredling (Jekku) ja Sara Lahtinen (Toivo). 

Arvokilpailut 

Kaksi koiraa osallistui piirinmestaruuskisoihin 

pyrpap / Cromi / Drole D'oiseau T'amie Adroite ohjaajana Julianne Kemppainen 

sakpai / Wicca / Nexocan Goi ohjaajana Julianne Kemppainen 

 

Uusi hallitus toivottaa kaikki uudet ja vanhat jäsenet lämpimästi tervetulleeksi! 

Aurinkoista kesää ja paljon rapsutuksia nelijalkaisille perheenjäsenillenne! 
 

Hallitus 2018 

 

 

Riitta Laaksonen    Sari-Anna Pekuri  

puheenjohtaja    koulutusvastaava 

   Kirsi Fredling 

   sihteeri, tiedotusvastaava 

    

  

         

        Satu Vuorinen  

        varapuheenjohtaja 

              Anniina Kinnala 

              kunnossapitovastaava 

Marjo Rostén  

rahaston- ja jäsenasioiden hoitaja 


