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Hyvät Kanta-Hämeen kanakoirakerhon jäsenet! 

Jahtikausi alkaa olemaan tässä vaiheessa vuotta takanapäin ja nyt kesän 
kynnyksellä on erinomainen hetki suunnata toimintaa enemmän harjoittelun 
puolelle unohtamatta tietenkään ansaittua lepoa ja huoltoa. 
 
Kerhon tämän vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu useita 
kehittämistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on aktivoida kerhon toimintaa 
ja jäsenistön osallistumista tarjoamalla monipuolista ja vaihtoehtoista 
harrastustoimintaa tukevia tapahtumia kuten esim. koulutustilaisuuksia, 
ampumaharjoittelua ja kokeita.  
 
Keskeisenä tavoitteena on ollut myös uudistaa kerhon kotisivut sekä 
jäsenrekisteri. Kotisivut ovat olleet auttamatta vanhat eivätkä ole vastanneet 
muutenkaan tämän päivän tarpeisiin ja odotuksiin kerhon keskeisimpänä 
sisäisenä ja ulkoisena viestintä- ja markkinointikanavana niin jäsenistön kuin 
ulkopuolisten käyttäjien ja varsinkin kerhon jäsenyydestä kiinnostuneiden 
suuntaan.  
 
Kerhon hallitus on kevään aikana kirjaimellisesti käärinyt hihat ylös ja alkanut 
työstämään näitä kehittämistoimenpiteitä kovalla tohinalla. Lista on vielä pitkä 
ja loppuvuodeksikin riittää kyllä tekemistä.  
 
Ohessa lyhyt yhteenveto, katsaus, tehdyistä toimenpiteistä, joistakin tulevista 
tapahtumista ja keskeisistä kerhon toimintaan liittyvistä asioista. 

 
KERHON HALLITUS 
 

Kanta-Hämeen kanakoirakerhon hallitus vuonna 2019. Suluissa mainittu 
myös hallituksen jäsenten päävastuualue sekä maininta, jos on uusi 
henkilö hallituksessa. 
 
Esa-Pentti Lukkarinen (puheenjohtaja, UUSI) 
 
Kari-Pekka Lassila (varapuheenjohtaja) 
Anne Pekkanen (rahastonhoitaja, UUSI) 
Hanna Heinonen (hallituksen sihteeri) 
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Timo Helén (koevastaava, UUSI) 
Jyri Hänninen (koulutusvastaava, UUSI) 
Mika Savolainen (jahtivastaava) 
 
Teemu Ala-Hynnilä (jäsensihteeri, UUSI) 

 
 
KERHON KOTISVUT 
 

Uudistetut kerhon kotisivut löytyvät nyt osoitteesta www.khkk.fi. Sivujen 
rakennetta ja ulkoasua päivitetään jonkin verran vielä tässä kevään ja kesän 
aikana, mutta sivut alkavat olla jo lähellä lopullista muotoa.  
 
Tarkoituksena on, että kaikki kerhon ja jäsenistön kannalta tärkein ja 
olennaisin tieto löytyy jatkossa kotisivuilta. Sivuilta löytyy niin ajankohtaiset ja 
uutiset osiot kuin tulevat tapahtumat ja niihin ilmoittautuminen. 
 
Kerhon uusien jäsenten hakuilmoitukset hoituvat jatkossa myös kotisivujen 
kautta.  
 
Seuratkaahan kaikki jatkossa aktiivisesti kotisivuja ja eikä ole ollenkaan huono 
vaihtoehto tallentaa ne vaikka oman selaimen ”Suosikki”-palkkiin.  
 
Viimeisimpänä lisäyksenä kotisivuilta löytyy kerhon hallituksen esittely, joten 
käykäähän kurkkaamassa millainen porukka yhdistystä tällä hetkellä luotsaa.  
 
Kerhon Facebook-sivuja käytetään myös rinnakkaisena viestintäkanavana 
varsinaisten kotisivujen rinnalla. Facebook-sivuja hyödynnetään varsinkin 
nopeaa tiedottamista ja viestintää edellyttävissä tilanteissa jäsenistölle. 
Kerhon jäsenistöltä toivotaan aktiivista avointa ja rakentavaa keskustelua 
sosiaalisessa mediassa.  

 
TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Kaikista tulevat tapahtumat ja tilaisuudet löytyvät ”Tapahtumakalenterista”, 
joka löytyy kerhon kotisivuilta kohdasta ”Toiminta”. Kaikkiin tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin ilmoittaudutaan tämän kautta. Kalenterin näkyvyyttä ja ulkoasua 

http://www.khkk.fi/
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voi muuttaa mieleiseksi ja sen voi linkittää myös omaan sähköiseen 
kalenteriin.  
 
Kevään ja kesän aikana on tarjolla monipuolisia ja useita koiran koulutukseen, 
tottelevaisuuteen, vesityöskentelyyn ja ampumaharjoitteluun liittyviä 
tapahtumia.  
 

 
 
 
Tapahtuman ”klikatessa” auki avautuu tarkemmat tiedot tapahtumasta, 
vastuuhenkilö ja ilmoittautumisohjeet.  
 
Varsinaiset treenit käynnistyvät toden teolla 7.5 TOKO-koulutuksella, jonka 
jälkeen on vuorossa ampumarataharjoittelua ja vesityötreeniä.  
 
Ennen vappua 29.4 on jo tosin tarjolla ”kuivaharjoittelua” SimWay Hunt-
ampumasimulaattorilla, joka on erinomainen vaihtoehto käynnistää 
ampumaharjoittelua ennen siirtymistä varsinaiselle ampumaradalle. Tästä 
onkin tiedotettu jo aikaisemmin kerhon Facebook-ryhmässä. 
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JÄSENREKISTERI 
 

Kerhon hallituksella sekä varsinkin rahastonhoitajalla ja jäsensihteerillä on 
ollut suuri työ käydä läpi kevään aikana kerhon jäsenrekisteri sekä siirtää 
jäsentiedot tiedot uuteen järjestelmään.  
 
Jäsenrekisterin ja kerhon kotisivujen hallinta sekä ylläpito tapahtuvat jatkossa 
www.yhdistysavain.fi tarjoaman palvelun kautta.  
 
Jäsenrekisterin päivitys on vielä kesken ja saadaan päätökseen vielä lopullisesti 
ennen kesää, kun saadaan vielä jäsenmaksujen ja niiden mukana lähtevien 
toimintaohjeiden jälkeen tarkasti selville kerhon toiminnassa mukana olevat ja 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet. 
 

 
JÄSENMAKSUT 
 

Jäsen- ja liittymismaksut pysyvät ennallaan vuodelle 2019 ja ovat: 
 

- perusjäsenen vuosimaksu 20 € 
- perhejäsen vuosimaksu 10 € 
- liittymismaksu 15 € 

 
Jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä havaittiin, että kerhon jäsenlistalla on 
yllättävän paljon sellaisia jäseniä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua 
vuoden 2016 jälkeen tai sitten vuonna 2018.  
 
Osa syy tähän voi olla, että erillisten jäsenmaksujen lähettäminen lopetettiin 
muutama vuosi sitten ja vuosimaksu on tullut kevään jäsenkirjeen yhteydessä. 
Jäsenmaksu on voinut jäädä maksamatta huomaamatta tai yhteystiedot ovat 
muuttuneet eikä jäsen ole saanut laisinkaan jäsenkirjettä tiedoksi, saati 
jäsenmaksua maksettavaksi. 
 
Vuoden 2019 jäsenmaksut lähetetään toukokuun aikana kaikille kerhon 
tiedossa oleville ja yhteystiedot ilmoittaneille jäsenille. Sellaisilla jäsenille, 
jotka eivät ole maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksua, lähetetään lasku sekä 
vuoden 2018 että vuoden 2019 jäsenmaksuista. Lisäksi vuoden 2016 jälkeen 

http://www.yhdistysavain.fi/
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maksamatta jättäneille, mutta oletettaville jäsenille lähetetään vielä erillinen 
tiedustelu halukkuudesta jatkaa jäsenyyttä sekä jäsenmaksu.  
 
Tulevat jäsenmaksut lähetetään jatkossa ensisijaisesti sähköpostin välityksellä. 
Osa jäsenistä ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta tai heiltä puuttuu 
kokonaan sellainen. Osalta puuttuu myös osoite ja/tai puhelinnumero.  
 
Näissä tapauksissa jäsenmaksu toimitetaan vaihtoehtoisella tavalla 
perinteisenä paperilaskuna postin välityksellä. Tarvittaessa yhteydessä voidaan 
olla myös puhelimen välityksellä.  
 
Ensiarvoisen tärkeää tulevan yhteydenpidon kannalta jatkossa on se, että 
kaikki jäsenet huolehtivat muuttuneet yhteystiedot kerhon jäsensihteerille 
(Teemu Ala-Hynnilä, tah@iki.fi, 040 801 9636.)  
 
 
 
Erinomaisen hyvää kevättä ja railakasta Wappua! 
 
 
KHKK hallitus 

mailto:tah@iki.fi

