
  Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2022 

 

PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS 8/2022 

 

Paikka: Lapuahovi, Lapua 

Aika:  7.8.2022, klo 11.00 

Paikalla: Marko Stålnacke, pj 

 Jarkko Mannersuo 

 Pasi Lähdekorpi  

 Matti Bäcklund 

 Maija Korpela 

 teams:n kautta: 

 Kirsi Tuominen, siht 

 Jari Moilanen 

 Matti Juuti 

 
 

77§ Kokouksen avaus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 11.04 
 
78§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
  
79§ Esityslistan hyväksyminen  
 Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia. 
 
80§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 Hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirja ilman muutoksia. 
 
81§ Jäsenasiat 
 Hyväksyttiin 2 koejäsentä ja yksi perhejäsen. 
 
82§ Syksyn 2022 kokeet ja järjestelyt/MattiB 

Maastotilanne on hyvä syksyn kokeisiin. Muutama tuomari vielä puuttuu kerhon 
kokeista, mutta tilanne senkin osalta hyvällä mallilla. 
Nuorten koirien koulutusviikonloppuun jo nyt paljon ilmoittautuneita, tämä 
positiivinen asia. 

 
83§ Koeviikko   
 Koeviikon tuomaritilanne on hyvä tällä hetkellä, nuorten luokkaan varauduttu 

useammalla tuomarilla. Kisakeskuksena toimii Lapuan ravirata, jossa 
kokoontumiset ja kritiikit/palkintojenjako (poislukien Kultamalja ja Derby joiden 
sijoittuneille palkintojenjako maastossa).  

 Koeviikkoa silmällä pitäen hankitaan kerholle oma kahvinkeitin.  



  Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2022 

 

 Tehdään koeviikosta vielä erikseen päiväkohtainen suunnitelma ja aikataulu 
vastuista. 

 Koeviikko aloitetaan jo edeltävänä sunnuntaina Kenttien Voittajalla, minkä 
järjestelyt ovat hyvällä mallilla. 

 
84§ Taloustilanne 
 Taloustilanteen mukaan ollaan hyvässä tahdissa menossa, ei mitään ihmeellistä. 
 Tehty hankintoja, pidetty tuomaripäivät sekä kevätpäivät joista tullut kuluja. 
 
85§ Pohjustuskeskustelu 2023 budjetista 
 Seuraavassa hallituksen kokouksessa tehdään tarkempi suunnitelma. Nyt jo hyvä 

suunnitella ja kirjata ylös mitä tapahtumia on tulossa, onko hankintoja jotta ne 
voidaan huomioida budjettia laskiessa. 

 
86§ Vuoden 2024 erikoisnäyttelyt 

Näyttelytoimikunnan erinomaisen esityksen pohjalta Hallitus valitsi vuoden 
2024 erikoisnäyttelyiden pitopaikaksi Eräkeskus Tammelan. 

  
87§ Uusien aspiranttien valintaprosessi 

Ehdotuksena ettei kerätä uusia ehdokkaita tänä vuonna. Uudet aspirantit nyt 
aloittaneet ja seuraava valintaprosessi käynnistetään vuonna 2023. 
Ei muutoksia valintaprosessissa.  
  

88§ MM-kisajoukkueen nimeäminen 
Tullut 4 hakemusta määräaikaan mennessä. Tällä saadaan joukkue kasaan ja 
lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Alustavia varauksia tehty ja Sponsoreita  
joukkueelle nyt etsitty. 

 
89§ Tilannekatsaus työtehtävät: 
 - koepäällikkö, -sihteerin ja palkintovastaava 

Koepäällikön ja palkintovastaavan paikat vielä auki, laitetaan vielä mainos 
tulevaan lehteen. Koesihteerin tehtävän ottaa hoitaakseen Jari Moilanen. 

 
90§ Muut asiat 

a) Seuraava kokous sovitaan pidettäväksi teams-kokouksena 30.11.2022 klo 
18.00. 
 

91§ Kokouksen päättäminen  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 12.21 
 
 Vakuudeksi 7.8.2022 
 

  
 _________________________ 
 Kirsi Tuominen 
 sihteeri 
 KKK-HHS Ry 


