
   
 

Kanta-Hämeen kanakoirakerhon hallituksen kokous 5/2019 

Aika 31.10.2019 klo. 17.45 – 20.00 

Paikka     
 
Osallistujat 
 
 
 
 
 
 
 
Poissa    

Uiskola, Viittakiventie 75, Hauho 
 
Esa-Pentti Lukkarinen (pj)  
Timo Helén 
Jyri Hänninen 
Anne Pekkanen 
Hanna Heinonen (siht) 
Kari-Pekka Lassila 
Teemu Ala-Hynnilä 
 
Mika Savolainen 
  

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen 
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin paikallaolijat.  
 

3. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi muistio. Ei huomautettavaa.      
 

4. Jäsenasiat 
Tämän vuoden puolella kerhoon on liittynyt ilahduttavan paljon uusia jäseniä. 
Tällä hetkellä kerhon jäsenrekisterissä on 90 henkilöä. Vuoden 2019 
jäsenmaksun on maksanut 66 henkilöä ja 24 henkilöllä on jäsenmaksu vielä 
maksamatta.  
 
Päätös: Lähetetään karhukirje jäsenmaksun maksamatta jättäneille.  
 

5. Katsaus pidetyistä ja tulevista koulutuksista, kokeista ja jahdeista 
Syksyn aikana jahteja ja koulutuksia sekä kokeita (ml. haasteottelut) on 
järjestetty tapahtumakalenterin mukaisesti. Jahteihin on riittänyt osallistujia, toki 
enemmänkin olisi mahtunut mukaan. Keskusteltiin itsenäisyyspäivän 6.12 
jahdista sekä kerhon vuosikokouksen yhteydessä 29.2.2020 järjestettävästä 
päätösjahdista.  



   
 
Päätös: Itsenäisyyspäivänä 6.12 järjestettävä jahti suunnataan ensisijaisetsi 
kerhon naispuolisille jäsenille. 
Päätös: Kerhon päätösjahti ja vuosikokous järjestetään Kytäjän kartanolla 
29.2.2020. 
 

6. Kerhon pikkujoulut 
Keskusteltiin pikkujoulujen paikasta ja ohjelmasta sekä pikkujoulujahdista.  
 
Päätös: Pikkujoulut vietetään Hahkialan Kartanolla la 14.12 klo 16-19. 
Pikkujoulubuffet jäsenille 20 euroa (norm.36 eur). Kerho kustantaa erotuksen 
jäsenille. Ennen pikkujouluruokailua järjestetään jahti Ellilän fasaanitilalla.  
 

7. Kerhomitali 
Anne Pekkanen esitteli vaihtoehtoiset mallit kerhomitaleista. Uudesta 
kerhomitalista ei saada kuitenkaan täysin identtistä verrattuna alkuperäiseen 
kerhomitaliin. Vaihtoehtoisista mitaleista molemmat muistuttavat kuitenkin 
hyvin paljon alkuperäistä kerhomitalia.  Alkuperäisen kerhomitalin työstämiseen 
tarvittavat välineitä ja muotteja ei enää ole ja niiden valmistamisesta vastannutta 
yritys on lopettanut toimintansa.  
 
Päätös: Äänestyksen tuloksena päätettiin tilata 100 kpl:tta uusia mitaleja 
säilytyslaatikoineen, jotka muistuttavat malliltaan mahdollisimman paljon 
alkuperäistä kerhomitalia.  
 

8. Kerhon sääntöjen päivittäminen 
 
Kerhon sääntöjen päivittäminen on ollut hallituksen tämän vuoden asialistalla. 
Osa kerhon säännöistä voi olla tällä hetkellä sellaisia, että niitä on tarve päivittää. 
 
Päätös: Kerhon säännöt käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
Tarvittaessa sääntömuutokset viedään jäsenistön hyväksyttäväksi 
vuosikokoukseen.  
 

9. Muut asiat 
 

Ei muita asioita.  
 

10. Seuraava kokous 
 
Seuraava hallituksen kokous järjestetään 9.1.klo 18.00 Harjuntie 3, Lammi 
 
        



   
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.  


