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PÖYTÄKIRJA

Paikka:

Seinäjoki, Sokos Hotel Lakeus

Aika:

7.4.2019, klo 10

Paikalla:

Jyrki Kangas
Kirsi Tuominen
Pasi Lähdekorpi
Matti Juuti
Marikki Forell
Jarkko Mannersuo
Marko Stålnacke
Matti Backlund
Suvi Lintukangas
Birgitta Vuorela

HALLITUKSEN KOKOUS 2019

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Esityslistan hyväksyminen,
Tehtiin lisäykset Muut asiat -kohtaan.
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja 5/19, muutosesitys mennyt Kennelliittoon puheenjohtajan
lähettämänä. Kennelliitto ei ollut vielä käsitellyt esitystä .
Alajoki-hankkeen esittely ( Heikki Alakarhu)
Esittely otetaan heti kokouksen alkuun. Esiselvityshanke tehty 2017-2018,
Luontomatkailun mahdollisuudet ja muodot. Lähtökohtana Alajoki- SimpsiöLapuanjoki- alueet.
Jatkohanke, riistan elinolojen kehittäminen Alajoki-alueella. Tavoitteena:
Riistapeltoverkosto (suunnittelu ja sopiminen siten että riistapeltoja on
maksimissaan 500m välein alueen kattavasti, 3-5 vuotisin sopimuksin, peltopyy
ykkösenä), kosteikkoja (lapuanjoen itäpuolinen alajokialue, painopiste kanavien
pohjapatojärjestelmällä joilla nostetaan vesipintaa, myös uusien
allaskosteikkojen teko ja vanhempien kunnostus, kosteikko omana projektinaan)
ja riistapetokantojen hallinta (kohteena maapedot, hallinta loukuilla ja pääpaino
supiloukuilla ja kyttäysjahti uusin välinein).
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Hanke aloitettu virallisesti 4.4.2019. Hankkeelle tullaan palkkaamaan
projektityöntekijä. Päätökset syys-lokakuussa, tavoite riistapeltojen määrän
kasvu. Hankkeen tämän kevään tavoitteena on hankkia 5000 euroa, jolla
saataisiin riistapeltoja 100 hehtaaria.
Todettiin että alue on tärkeä kanakoirakerholle kokeiden toiminnan kannalta.
Päätettiin tukea hanketta tänä vuonna 2000€:lla. Summa suunnataan
riistapeltojen perustamiseen (sisältäen myös siementen hankintakustannuksia)
ja Alajokihanke ottaa vastuun tekemisestä ja toteuttamisesta. Hankkeen tulee
toimittaa raportti Kerhon myöntämien varojen käytöstä ja saaduista tuloksista
vuoden 2019 loppuun mennessä. Jatkorahoitukseen ei sitouduta, vaan päätös
mahdollisesta avustuksesta tehdään vuosittain erikseen.
Toimikunnat sekä niiden tehtävät ja tarvittaessa ohjeistaminen
Kaikki nimetyt toimihenkilöt jatkavat tämän vuoden. Käytiin läpi toimikuntien
kokoonpanot ja tehtävät, ja tehtiin eräitä tarkistuksia hallituksen
järjestäytymiskokouksessa todettuihin senhetkisiin toimikuntien
kokoonpanoihin.
Koe- ja kilpailutoimikunta:
Täsmennettiin tehtävänkuvausta seuraavaksi: ”Laatii vuoden koekalenterin.
Suorittaa Kerhon järjestämien kokeiden anomisen. Valmistelee esityksen
koemaastoista hallitukselle. Kutsuu tuomarit Kerhon järjestämiin kokeisiin
poislukien erikoiskilpailut ja rotukisat. Huolehtii Kerhon kokeiden ja kilpailujen
järjestelyistä.”
Vaalitoimikunta:
Jäsenet ja ohjeet säilyy samana.
Palkinto- ja tapahtumatoimikunta:
Tarja Puro jatkaa tehtävässä.
Ulkomuotuomareiden koulutustoimikunta:
Pj Eeva Anttinen, Sarianna Kujanen, Susanna Laitala, Venla Karppinen sekä
uutena jäsenenä Leena Majala-Heino .
Ylituomareiden, aspiranttien ja koetoimitsijoiden koulutustoimikunta:
Matti Juuti (pj), Kari Tuikkala ja Harri Heino (koetoimitsijat). Tuomaripäiviä
pyydetään tekemään esitys toimikunnan täydentämiseksi. Hyväksyttiin Matti
Juutin ehdotus toimikuntien tehtäviksi.
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Sääntötoimikunta:
Tällä hetkellä ei ole tarvetta perustaa sääntötoimikuntaa. Perustetaan
tarvittaessa.
Huvitoimikunta:
pj Kirsi Tuominen
Lisätään Anni Ikäläinen
Selvitetään olisiko huvitoimikunta valmis myös uudistamaan vuosikokouksen
ohjelmaa.
Rotujaokset:
Rotujaosten kokoonpanot todettiin. Kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikilla
jaoksilla tulisi olla nimettynä pentuvälittäjä sekä kansainvälisten asioiden hoitaja.
Jalostustoimikunta
Kokoonpano pysyy samana.
Näyttelytoimikunta
Nimitettiin toimikuntaan uudeksi jäseneksi Marikki Forell.
Ekipagen toimituskunta
Huolehtii myös vuosikirjasta. Kokoonpano pysyy samana.
Työryhmän nimeäminen laatimaan esitys kerhon sijoituslinjauksiksi
Perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on laatia hallitukselle ehdotus kerhon
sijoitustoiminnan linjaukseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Jyrki
Kangas ja jäseniksi Jukka Timonen, Jari Karppinen, Pekka Kärki ja Maija Korpela.
Toimikunnan toimikausi jatkuu, kunnes hallitus on hyväksynyt sen ehdotuksen
edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.
Kennelliiton pyyntö Kerhon käsitellä valitus aseen käytöstä,
aseenkantoluvasta ja ampumisesta kokeessa
Hallitus arvioi Kennelliiton pyynnöstä, onko aseen käytöstä, aseenkantoluvasta ja
ampumisesta kokeessa tehdyssä valituksessa aineksia oikaisuvaatimuksen
tekoon. Kanakoirakerho on esittänyt Kennelliitolle kanakoirien
metsästyskokeiden tuomariohjeisiin muutoksia, joilla täsmennetään juuri
kokeeseen osallistuvien aseenkanto- ja metsästyslupiin sekä aseen käyttöön
kokeessa liittyviä ohjeita. Hallitus päätti, että asia ei anna rotujärjestölle aihetta
muihin toimenpiteisiin, mikäli Kennelliitto hyväksyy tuomariohjeeseen riittävät
muutokset näiltä osin. [Hallituksen kokouksen jälkeen Kennelliitto on tehnyt
päätöksen riittävistä muutoksista tuomariohjeisiin, ja uudet ohjeet tulevat
voimaan ennen koekauden alkamista.]
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Syksyn kokeiden toteutus, lintuistutukset/riistanhoito
Koekalenteri on valmis, ja kokeet anottu. Uusia koetoimitsijoita on nyt saatu, ja
heille annetaan koetoimitsijan tehtäviä tarpeen mukaan syksyn kokeisiin.
Todettiin että Kultamalja-ikäisiä koiria on nyt todella paljon, mikä voi nostaa
Kultamaljassa tarvittavien tuomareiden määrää.
Maastojen suhteen Kultamalja ja Derby pitäisi olla ok, kokeet myöhempänä
syksyllä.
Lintuistutusten tarve arvioidaan tarkemmin syksyllä.
Henkilö Kennelliiton metsästyskoiratyöryhmään
Työryhmässä jatkaa kerhosta Korhonen Antti.
Kennelliittoon kaudelle 2020-2022 valtuustoehdokkaat
Päätettiin, että Matti Juuti on Kerhon ehdokas valtuustoon, varajäseneksi
ehdotetaan Marikki Forell.
Tiedotusasiat
Eeva Anttinen on Kennelliiton ehdokas FCI:n hallituksen jäseneksi.
Sponsorointiasiat, hintojen päivitys
Yhteistyökumppaneiden hankintaan tarkoitettu esite todettiin hyväksi ja
kumppanuuksien hinnoittelu asianmukaiseksi .
Ekipagen mainoshinnat on päivitetty jo aikaisemmin.
Keskusteltiin, olisiko mahdollista saada sponsoreita ja/tai maksettuja ilmoituksia
erikoisnäyttelyn näyttelyluetteloon. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta
osoittaa Kerhon kaiken ilmoitusmyynnin koordinointi
yhteistyökumppanuuspäällikölle. Puheenjohtaja ottaa asian puheeksi hänen
kanssaan.
Jäsenasiat
Todettiin eronneet sekä hyväksyttiin uudet jäsenet.
Juhani Niemi hyväksyttiin vapaajäseneksi.
MM-kisajoukkue, haun julkaisu
Kilpailut pidetään Serbiassa lokakuussa. Päätettiin laittaa heti julkinen haku
kerhon sivuille joukkueenjohtajasta.
Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä.
Kerho osallistuu kustannuksiin, korvataan kohtuulliset matka- ja
majoituskustannukset.
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Työhön kuuluu matkanjärjestäminen ja käytännön toimet kisapaikalla.
Joukkueenhaku avataan myöhemmin.
Viestinnän kehittäminen
Keskusteltiin Facebookin aktiivisemmasta hyödyntämisestä ja uutisten
päivittämisestä Facebookiin ja nettisivuille. Päätettiin aloittaa Ekipagessa
”Kuulumisia Hallituksesta” -palsta, jonka kokoaa Birgitta Vuorela sihteerin ja
puheenjohtajan avustamana, ja yleisemminkin aktivoidutaan tiedottamaan
hallituksen toiminnasta enemmän.
Päätettiin perustaa Birgitta Vuorelan vetämänä viestinnän kehittämisprojekti,
johon kootaan jaoksista mukaan yksi jäsen, vuosikirjan ja Ekipagen toimittaja
sekä kerhon sihteeri.
Hallituksen kokoukset 2019
Kesäkuu skype-kokous 19.6.2019
Elokuu 4.8. 2019
Marraskuu 3.11. 2019
+ sähköpostikokoukset/skypekokoukset tarvittaessa
Muut asiat
a. Jäsentietojen julkaiseminen vuosikirjassa, ei julkaista enää tietosuojasyistä.
b. Megametso-leiri, Mikkelissä 31.7.- 4.8. Hyvä paikka saada näkyvyyttä!
Laitetaan jaoksille tästä viestiä, jotta ottavat asian harkintaan.
c. Rotujärjestöpäivä 21.9.2019, Jatolle tiedoksi ja toivotaan sieltä osallistumista.
Kerho korvaa matkakustannukset.
d. Vuoden setteri/pointterikisan ”seuranta”? Jussi Palomäki on vapaaehtoinen
tämän kehittämiseen kerhon sivuille, Suvi Lintukangas kysyy olisiko valmis
jatkojalostamaan ajatusta ja palataan tarvittaessa asiaan.
e. Kasvattajien/aktiivisten jäsenten muistaminen. Onko meillä kootusti
palkitsemis- ja muistamistapoja. Puheenjohtaja ja sihteeri ottaa asian
hoitaakseen ja tuo esityksen tänä vuonna hallituksen kokoukseen.
f. Lähetetään kasvattajille pyynnöstä Kanakoirakerhon tervetuloa-esitteitä
edelleen pennunottajille annettaviksi.
Jaostojen sihteerien tulee huolehtia Kerhon sihteerin informoimisesta, kenen
nartulle on syntynyt pentuja ja mihin osoitteeseen esitteitä lähetetään sekä
kuinka monta.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35

