
Kantahämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen kokous 20.4. 2022

Paikka: Turengin Wanha asema, Turenki

1. kokouksen avaus: Kokous avattiin klo 18.29

Läsnä:  Teemu Ala-Hynnilä

Taneli Pokkinen

Mirva Paavola

Esa-Pentti Lukkarinen

Timo Helén

Katja Pyrhönen-Harju

            Kai Ahlholm

Jenni Ruotimo (etänä)

2. Kokouskutsussa lähetetty esityslista hyväksytään.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (hallituksen järjestäytymiskokous) hyväksytään.

4. Kerhon kokeet anotut kokeet tulevalle kaudelle:

-Vesityökokeet 4kpl:

Hämeenlinna 7.8.2022

Hämeenlinna 11.8.2022

Orivesi 20.8.2022

Orivesi 20.8.2022

-KAER-kokeet 4kpl:
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Hämeenlinna KAER-M 3.9.2022

Pori KAER-F (avo-luokan haasteottelu yhteistyössä Satakunnan 
kanakoirayhdistys ry) 19.11.2022

Orivesi KAER-F 3.12.2022

Orivesi KAER-F 10.12.2022

Kokeet laitetaan kerhon tapahtumakalenteriin, sekä löytyvät SSK:n ja 
Suomen kennelliiton tapahtumakalenterista.

Saksanseisojakerho ry:n arvokilpailut sekä Niesta laitetaan myös kerhon 
tapahtumakalenteriin.

Haasteottelu NUO-luokan koirien kanssa järjestetään Salpausselän 
kanakoirakerho ry:n kanssa yhteistyössä. Järjestysvuorossa Salpauselän 
kanakoirakerho ry. Tarkempi päivämäärä selviää myöhemmin.

5. Koulutussuunnitelma, käynnissä ja tulossa olevat koulutukset, sekä 
koulutusehdotukset

Koulutus:

-Koulutusvastaavien esitys rungosta, miten kerhon koulutuksia mahdollisesti 
vietäisiin läpi. Kyseinen esitys löytyy kerhon sivuilta ja on kaikkien nähtävillä.

-Esa-Pekka Lukkarinen, Timo Helen ja Jenni Ruotimo ottavat hoitaakseen nuo- ja 
pentu-ikäisten koirien treenit. Päivämäärät, sisältö ja tarkemmat yksityiskohdat 
katsotaan myöhemmin.

-Pohditaan mahdollisuutta järjestää petotesti kerhon jäsenille

-Päätetään pitää luentopäivä 15.5.2022 johon luennoimaan tulee Raimo Polvi 
koirien rakenteesta ja Matti Penttinen pienpetopyynnistä. Yritetään etsiä samaan 
luentokokonaisuuteen mahdollisesti eläinlääkäri kertomaan koirien ensiavusta. 
Raimo Polvelle päätettiin maksaa kilometrikorvaukset ko. luentoon liittyen hänen 
kodin ja luentopaikan väliseltä matkalta.

-Päätetään maksaa tapahtumakohtaisesti kulukorvauksia tapahtumapäivistä.

-Päätetään laittaa koulutuksiin tapahtumakohtaisesti osallistumismaksuja 
mahdollisten kulujen mukaan. 
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-Uudenmaankanakoiraharrastajat ry on kysynyt mahdollisuudesta tehdä 
yhteistyötä tulevaisuudessa Kantahämeen kanakoirakerho ry:n kanssa. Mitään 
tarkempia suunnitelmia käytännössä ei ole, mutta mahdollisuus pidetään 
mielessä.

6. Jahdit

-Pikkujoulujahti suunnitellaan joulukuun alkuun maastojen kartoituksen jälkeen. 

-Junkkaritreeni pellolle päätetään antaa koulutusvastaavien suunnitteluun 
kysynnän ja maastojen saatavuuden mukaan.

-Suunnitellaan alustavasti olisiko vuosikokous ja kerhon päätösjahti samassa

-Pohditaan mahdollisuutta järjestää syksyllä peltojahti etelä-pohjanmaalla (Lapua?)

7. Jäsenrekisterin päivitykset ja jäsenmaksujen lähettäminen

-Kerhon hallitus on hyväksynyt jäseniksi kaikki tulleet jäsenhakemukset

8. Muut asiat

-Kerhon facebook-sivujen yksityisyysasetuksista keskustelua, päädytään 
säilyttämään ne toistaiseksi ennallaan

-lisätään jäsenmaksulomakkeeseen kotisivuille kyselysarake, että minkä kanavan 
kautta hakija sai tiedon kerhosta.

9.Seuraava hallituksen kokous järjestetään 22.6.2022 klo 18.00

10. Kokouksen päättäminen

-Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.55
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Allekirjoitukset pöytäkirjan vakuudeksi:

Teemu Ala-Hynnilä pj. Jenni Ruotimo siht.

-
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