
Kantahämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen kokous 22.6. 2022

Paikka: Scandic Aulanko, Hämeenlinna

1. kokouksen avaus: Kokous avattiin klo 19.00

Läsnä:  Teemu Ala-Hynnilä

Taneli Pokkinen

Mirva Paavola

Esa-Pentti Lukkarinen

Timo Helén

Katja Pyrhönen-Harju (etänä)

            Kai Ahlholm

Jenni Ruotimo (etänä)

2. Kokouskutsussa lähetetty esityslista hyväksytään.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 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. Tähän tarkennuksena edelliseen 
kokoukseen, että ilmottautumiset SSK: tietokannan kautta Satakunnan 
kanakoirayhdistykselle.

Orivesi KAER-F 3.12.2022

Orivesi KAER-F 10.12.2022

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

Saksanseisojakerho ry:n arvokilpailut sekä Niesta on lisätty myös kerhon 
tapahtumakalenteriin.

-Tässä kohtaa myös päätettiin kysyä kerhon sivuilla mainostavilta firmoilta 
mahdollisuutta lahjoittaa palkintoja kerhon haulikkokisaan

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

Koulutus:

-Keväällä pidetyt näyttelytreenit saivat suuren osanoton ja olivat suositut.

-Pohditaan mahdollisuutta järjestää koepäivän läpikäyntikoulutus/-luento, missä 
käytäisiin KAER-koe läpi teoriassa ja mahdollisesti käytännössä peltotreenien 
kokeenomaisen läpiviemisen muodossa.

-Lainaus edellisen kokouksen pöytäkirjasta ja päätöksestä pitää luentopäivä: 
"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." 
Tämä luento siirrettiin osallistujien puutteen takia mahdollisesti myöhempään 
ajankohtaan

-Päätetään kartoittaa paikkoja ja mahdollisuuksia järjestää metsästyksellisen 
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noudon koulutus.

-Otetaan käyttöön koemaksun palautus kerhon jäsenille sijoituksista 1. 2. ja 3. 
sijoilla Saksanseisojakerho ry:n arvokilpailuissa, sekä Niestassa.

6. Jahdit

-Keskustellaan järjestetäänkö kerhon päätösjahti, pikkujoulujahti ja pikkujoulut 
yhdessä vai erikseen. Asia jätetään toistaiseksi avoimeksi ja kartoitetaan 
jahtipaikkojen saatavuutta. 

-Keskustellaan junkkaritreenin/muun peltotreenin mahdollisuudesta syyskuun 
ensimmäiselle viikolle. Asia jätetään vielä avoimeksi ja kartoitetaan maastoja 
puintitilanteen mukaan ko. jahtiin.

7. Taloustilanne

-Kerhon taloustilanne on vakaa.

-Päätetään lähettää muistutuslaskut maksamattomista jäsenmaksuista.

8. Jäsenrekisterin päivitykset ja jäsenmaksujen lähettäminen

-Kerhon hallitus on hyväksynyt jäseniksi kaikki tulleet jäsenhakemukset

9. Muut asiat

-Kerhon facebook-sivujen yksityisyysasetuksista keskustelua, päädytään 
säilyttämään ne toistaiseksi ennallaan, mutta päivitetään ko. sivujen ylläpitäjät 
nykyisen hallituksen jäseniksi.

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

10. Seuraava hallituksen kokous järjestetään 17.8.2022 klo 18.00
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11. Kokouksen päättäminen

-Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21.04

Allekirjoitukset pöytäkirjan vakuudeksi:

Teemu Ala-Hynnilä pj. Jenni Ruotimo siht.

-
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