
Jäsentiedote Ylöjärven Erämiehet ry

Jäsenistölle

Ylöjärven Erämiehet ry on mukana vuoden 2018 Tampereen koiranäyttelyn järjestelyissä. Näyttely 
järjestetään Tampereen messukeskuksessa 5-6.5, joka sisältää kaksi eri tapahtumaa. 5.5 
koiranäyttely NORD ja 6.5 Tampereen kansainvälinen koiranäyttely.

Näyttelyn järjestelytyö on aloitettu näyttelytoimikunnan johdosta jo syksyllä 2016, jäsenet on 
koostettu yhteensä kymmenestä seurasta ja yhdistyksestä  Ylöjärven Erämiehiä toimikunnassa 
edustaa Kati Kirveskoski(jäsen), Petri Koponen(1.varajäsen) ja Esko Koponen(2.varajäsen).  

Kyseessä on suurin koiratapahtuma Tampereella vuonna 2018. Seuramme on mukana parillisten 
vuosien järjestelyissä, ja tämä vuosi on ensimmäinen joka koskee seuraamme. Seuralle on 
odotettavissa huomattava rahallinen korvaus palkkiona panostuksestamme. 

Tehtäväämme tapahtumassa kuuluu pysäköinti- ja koiranulkoilutusalueiden kasaus, purku ja 
liikenteen ohjaus näyttelyn aikana. Hoidamme tehtävää yhdessä Pirkanmaan ajokoirayhdistyksen 
kanssa. Tästä syystä talkooväkeä seurastamme tarvitaan kolmeksi päiväksi;

 PERJANTAI 4.5, Alueiden kasaus
LAUANTAI 5.5, Liikenteen ohjaus ja pysäköinti
SUNNUNTAI 6.5, Liikenteen ohjaus ja pysäköinti, Alueiden purku ja siivous.

Näyttelypäiville on järjestetty ruokailu talkooväelle, eli omia eväitä ei välttämättä tarvitse ottaa 
mukaan. 

Tapahtuman suuruudesta ja sujuvasta läpiviennistä johtuen on KAIKILLE seuran 
toimintapistevelvollisille jäsenille määrätty TALKOOVELVOITE. Ilmoita mukana olevalla 
lomakkeella Sinulle mieluisin talkoopäivä/päivät. Ilmoittautuminen on sitova ja palautettava 
viimeistään 29.03 mennessä. Lomakkeen palauttamatta jättäminen tai  osallistumatta oleminen  
johtaa 60€ sakkomaksun perimiseen vuoden 2018 jäsenmaksun yhteydessä. Jäsenellä on 
velvollisuus hankkia itselleen varamies, mikäli estyy saapumasta tapahtumaan, ilmoittautumisestaan
poiketen. Myös varamiehen puuttuminen johtaa sakkomaksun perintään.

Osallistumalla kahtena päivänä näyttelyn järjestelyihin, jäsen kuittaa koko vuoden 2018 
toimintavelvoitteensa (40 pistettä) ja pääsee mukaan  S-ryhmän lahjakortin arvontaan (arvo 100 
euroa). Muu osallistuminen kartuttaa toimintapisteitä säännön mukaisesti.

Ilmoittautumisen jälkeen Kennel- ja koetoimikunta järjestelee talkooväkeä niin, että kaikille päiville
on tarpeeksi toimijoita, huomioiden lomakkeen mukaiset toiveet mahdollisuuksien mukaan. 

TALKOOVELVOITE EI KOSKE YLI 75 VUOTIASTA JÄSENTÄ.

Toivotaan, että saadaan runsain mitoin jäseniämme mukaan talkoisiin, josta on luvassa muhkea 
palkkio seuramme rahakirstuun. 

KIITOS!



TAMPEREEN KOIRANÄYTTELY 4.5-6.5.2018, ILMOITTAUTUMINEN TALKOISIIN

PALAUTETTAVA VIIMEISTÄÄN: 29.03.2018, Osoitteeseen;

Kati Kirveskoski
Vastamäentie 81
34110 LAKIALA
p. 0405420636
kati.kirveskoski@kolumbus.fi

Osallistun näyttelyn järjestelyihin seuraavasti. (rastita Sinulle sopiva vaihtoehto)

RASTI
Olen käytettävissä 4-6.5, minut voi sijoittaa joko kokoamis- ja 
purkutehtäviin tai liikenteenohjaukseen, kuitenkin korkeintaan 
kahdeksi päiväksi.  (Mukana lahjakortin arvonnassa.)

Osallistun alueiden kokoamiseen ja purkamiseen 4.5 ja 6.5. 
(Mukana lahjakortin arvonnassa.)

Osallistun liikenteenohjaus tehtäviin 5.5 ja 6.5 
(Mukana lahjakortin arvonnassa.)

 Osallistun ainoastaan yhtenä päivänä tapahtumaan (lisää 
osallistumispäiväsi taulukon alle). **
EI MUKANA ARVONNASSA

EN OSALLISTU TAPAHTUMAN JÄRJESTELYIHIN ITSE, 
ENKÄ VARAMIEHEN AVULLA. MAKSAN 
SAKKOMAKSUN, 60€ JÄSENMAKSUNI YHTEYDESSÄ.

** Osallistun tapahtumaan seuraavasti: (kirjoita päivä alle).

---------------------------------------- ---------------------------------------
JÄSENEN NIMI PUHELINNUMERO




