SDY ry:n hallituksen kokouskuulumiset 8.5.2021

1. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 13.6.21
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään 13.6.21 klo 12 Teams-yhteydellä.
Yhteys avataan klo 11.45. Kokouksen asiana on vuoden 2020
toiminnantarkastus, tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen 2020 hallitukselle.
Ilmoittautumiset ennakkoon pe 4.6.21 mennessä yleiskokous@sdy.fi.
Kokouskutsu, osallistumisohjeet ja esityslista on julkaistu www.sdy.fi sivulla.
2. Kesäleiri
SDY:n ry:n kesäleiri järjestetään to 29.7.- su 1.8.2021
Paikka:
Wanha Karhunmäki, Lapua
www.wanhakarhunmaki.fi
Karhunmäentie 923, 62100 Lapuag
Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumisaika 10.5.-23.5. Ilmoittautumiset leirit@sdy.fi
Ilmoitathan erityisruokavaliosi ilmottautumisen yhteydessä.
Ryhmät ja kouluttajat:
- Haku ja rauniot: Sari Kärnä
- Peltojälki: Holger Palomäki
- Tottis: Marika Koskinen
- Rallytoko: Sevil Ilter
Kouluttajaesittelyt löytyvät Facebook-tapahtuman
(https://fb.me/e/1YdVTvSvx) keskustelusta!
Hinnat:
- Koko leiri 220€
Sis. koulutuksen, majotuksen sekä ruoan (torstaina pävällinen, pe - su
aamiainen+1 lämmin ruoka)
- Osallistuminen pelkkään koulutukseen (ei ruokia, ei majoitusta) 120€
- Lomailija/kuunteluoppilas ilman koirakkopaikkaa 120€
Sisältää majoituksen ja samat ateriat kuin koulutukseen osallistuvilla.
- Leirille osallistuvan perheenjäsen, joka ei osallistu koulutukseen ja
majoittuu samassa asuntovaunussa + koulutukseen osallistuva
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perheenjäsen yht. 180€
Ei sisällä ruokailuja!
(120e + 15e / VRK asuntovaunupaikka = YHT. 180€)
Sähköpaikka autolle 15€/vrk
Lisäyö ke-to 15€

Huom:
- Huonemajoitus, huoneet 2-5 hh Jaakkolassa.
- Pitkänmatkalaiset voivat saapua leirille jo keskiviikkona klo 17->
- Ruoka ei sisälly lisäyön hintaan, mutta grillikota on kuumana!
- Majoitushinnat eivät sisällä liinavaatteita tai pyyhkeitä; makuupussillakin
majoittuessa on käytettävä aluslakanaa ja tyynynliinaa hygieniasyistä.
- Koirat voivat majoittua huoneissa mutta eivät mennä sängyille –
suosittelemme häkkien käyttöä.
- Majoitustiloja ei siivota leirin aikana talon puolesta, vaan leiriläiset
huolehtivat itse tilojen siisteydestä. Siivousvälineitä on saatavilla.
- Loppusiivous kuuluu majoitushintaan ja siitä huolehtii talon väki leirin
päätyttyä.
Wanhan Karhunmäen ruoka on perinteistä, tukevaa kotiruokaa, jota on aina
runsaasti ja riittävästi. Ruoka tehdään omassa keittiössä. Erityisruokavaliot
valmistetaan etukäteen tehtyjen tilausten perusteella.
Pihassa on vapaasti käytettävissä kolme grillauspaikkaa, joita ei ole katettu,
sekä lisäksi Pohjanmaan komein grillikota, joka lämpenee joka ilta.
Lapuan keskustaan ja kauppoihin on muutaman kilometrin matka.
Lähistöllä on Malkakosken luontoalue, jossa on reilusti viheriötä joen
rannassa sekä uimamahdollisuus.
Wanhan Karhunmäen pihapiiristä alkaa myös vaellusreitti Simpsiö-vuorelle,
reitin pituus on yhteen suuntaan noin 5,5 km ja sen puolessa välissä on
laavu.
Leirisauna lämpenee to, pe ja la klo 19-21 lisämaksutta.
Leiriohjelma (mm aamiais - ja pävällisajat, muu aikataulutus) tiedotetaan
leirikirjeessä ilmottautumisajan päätyttyä.
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Piha-alueilla ja metsäpolun varrella koirat on turvallisuussyistä pidettävä
kytkettynä ja koirien jätökset tulee korjata pois.
3. Treeniliivitilaus
Treeniliivitilaus on lähtemässä ilmoittautumisten perusteella Helsittarelle.
Jos et nyt huomannut tilausta tai muutoin ei ollut sopiva ajankohta asialle,
niin uusimme tilauksen mahdollisesti alkusyksystä. Tiedustelut lähtevästä
tilauksesta sekä uusintatilausmahdollisuudesta
marina.karkkainen@gmail.com.
4. Yhdessä koiran kanssa -webinaari 26.9.2021
Webinaari siirretään syksyyn.
Ilmoittautuminen sähköpostilla rahastonhoitaja@sdy.fi SDY:n jäsenet 30.8.10.9.21 ja muut 6.-10.9.21. Osallistumismaksu yhdistyksen jäsenille on 30 €
ja muille 40 €.
5. Webinaareja suunnitteilla jäsenistölle
Webinaarien aiheista ja ajankohdista tiedotetaan heti järjestelyiden edetessä.
Jäsenistö voi myös esittää omia ideoitaan viestintä-tiimille sähköpostitse
tiedotus@sdy.fi.
6. Sääntötoimikunta
Hallitus päätti perustaa sääntötoimikunnan uudistamaan yhdistyksen
säännöt. Toimikunnan vetäjänä toimii Marja Kauppila.
7. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 10.4.2021
Kevätkokouksen 10.4.2021 materiaali julkaistaan seuraavassa 2/2021
Dobermann-lehdessä.
8. Hallituksen seuraava kokous
Ma 17.5.2021 klo 18
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