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PÖYTÄKIRJA   HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022 

 

Paikka: Teams 

Aika:  30.11.2022, klo 18.30, jaosten pj:t klo 19.00 eteenpäin 

paikalla. Marko Stålnacke, pj 

 Kirsi Tuominen, siht 

 Matti Juuri varapj 

 Pasi Lähdekorpi 

 Matti Bäcklund 

 Jarkko Mannersuo 

 Jari Moilanen 

 Ari Mäkelä 

 Maija Korpela 

 Joni Pirhonen 

 Kimmo Lepistö 

 Olli Prättälä 

 Pentti Impiö 

 Aleksi Stenfors 

 Jani Heikkilä 

  

92§ Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:19.01 
 
93§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
94§ Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin, lisättiin kohtaan  
 111§ b) koetulosten näkyminen www-sivuilla 
 
95§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 Hyväksyttiin ilman muutoksia 
  
96§ Talous ja tilinpäätös 2022 
 Tilinpäätös vuodesta 2022 ei ole vielä täysin valmis.  

Kilpailutoimintaan tulee vielä tuloja otteluavustusten kautta, sekä 
julkaisutoiminnasta puuttuu viimeisen lehden kustannukset.  
Lintuistutukset on vielä myös laskuttamatta ja tuleeko tuomareiden kululaskuja 
vielä tältä vuodelta? 
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Kultamalja/Derby illanvieton laskussa on epäselvyyksiä, selvitellään tätä vielä 
Lapuahovin kanssa. 
Rahastonpurkua mietitään vielä loppuvuodesta, kun saadaan kaikki tulot ja 
menot laskettua. 
Rahastot edelleen plussan puolella, tuotto ollut 14.45%. 

  
97§ Alustava budjetti 2023 

Vuodelle 2023 budjettia mietitään tarkemmin tammikuun -23 kokouksessa. 
Ei painetta nostaa jäsenmaksuja tai koemaksuja.  
2023 maaottelut, osallistuminen MM-kisoihin. Mitkä tulisi huomioida budjetissa.  
Englanninsettereille kutsu maaotteluun tullut. 
Lehden suhteen mennään samalla mallilla kuin tähänkin asti. 
Kulut kasvaneet, esim. kun tuomari lähtenyt kauemmaksi kisoihin kulukatto 
tullut tänä vuonna usein vastaan.  
   

        98§ Koevuoden 2022 yhteenveto, koeviikko ja 2023 koekalenteri (kokeiden    
anomiset) 

 Koekalenteri 2023  runko valmis, kerhon kokeet on jo pääosin aikataulutettu. 
 KV- kokeet ja arvokisat tulee anoa vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 Kenttien Voittaja tunturissa 2023. 
 Rotukisat vielä puuttuu. 
 Kenttäkokeita siirretty myöhäisempään syksyyn, mutta silti kerhon järjestämiä 

kokeita on vähän alkusyksyn jälkeen. 
 Metsien Mestari siirtyy viikolla eteenpäin aikaisempaan verrattuna. 
 Keskusteltu, että olisiko kerhon kokeita hyvä siirtää myöhäisempään syksyyn tai 

lisätä, kun loppusyksyn kokeisiin on ollut tänä syksynä paljon ilmoittautuneita.   
  
99§ Vuosikokous 2023 

Pidetään Hotelli Alma, Seinäjoki 4.3.2023. Seuraavaan lehteen tulee mainos, 
virallinen kokouskutsu kerhon sivuille myöhemmin.  

  
100§ Toimintasuunnitelma 2023 

Kootaan kerhon sivuille vuoden 2023 suurimmat tapahtumat, käydään lävitse 
tammikuun kokouksessa.  
 

101§ Hallituksen erovuoroiset 
Erovuoroiset Matti Juuti ja Matti Bäcklund, sekä varajäsenet joilla aina vuoden 
pesti kerrallaan. Ilmoittavat halukkuuden jatkoon seuraavassa kokousessa.  

 
102§ Avustushakemukset 

MM-kisa avustus Kennelliitolta, Kenttien Voittaja lisäksi tulossa. Nämä sihteeri 
hakee Kennelliitolta 

   
103§ Aspiranttitilanne  

Kaksi neljän hengen ryhmää koulutuksessa; aikaisemmasta ryhmästä yksi on jo 
valmistunut ylituomariksi ja toinen valmistumassa lähiaikoina. Vuosi sitten 
valitut aspirantit ovat suorittaneet koetoimitsijakurssit. Yhden aspirantin 
hakemus ylituomarikoulutukseen on evätty Kennelpiirissä; selvittelemme syytä 
ja yritämme vaikuttaa hyväksyntään. 
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104§ Kennelliiton kokouksen kuulumiset 

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja vaihtui, Esa Kukkonen valittu seuraavalle 
kaudelle. 
Eeva Anttinen valittiin valtuustoon jatkamaan ja myös puheenjohtajaksi 
seuraavalle kaudelle.  
Merkittävimpiin terveystutkimusten lausuntomaksuihin 20 prosentin alennus 
Kennelliiton jäsenille vuosina 2023-2024.  Alennus myönnetään 
lonkkanivellausunnoista, kyynär- ja olkanivelen lausunnoista sekä 
selkälausunnoista. 

Saksanseisojakerhon edustajan kanssa epävirallisesti keskusteltu että heillä olisi 
tahtotilaa tehdä enemmän yhteistyötä Kanakoirakerhon kanssa esim. 
erikoisnäyttelyiden osalta.  
Marikki Forell myös valmis jatkamaan tehtävässä. 

  
105§ Erikoisnäyttely 2023 

Tuurin kr-näyttelyiden yhteydessä 10.6.23. Tuomarit Rune Tyvold 
englanninsetterit, gordonit ja pointterit ja Terje Eriksen irlanninsetterit ja 
punavalkoiset. Ovat samalla varalla toisilleen. Näyttelyalueelle on mahdollisuus 
pystyttää kerhon myyntipiste/teltta oman kehän viereen.  

 
 106§ Jäsenasiat  

Todettiin 2 eronnutta,  8 uutta vuosijäsentä ja 5 koejäsentä sekä 1 perhejäsen. 

 107§ Työtehtävät, koepäällikkö ja sihteeri sekä palkintovastaava 

 Koesihteeri Jari Moilanen. 

Koepäällikkö, ei valittuna 

Palkintovastaava, ei valittuna 

KM& Derby koetoimitsija 

 Kultamalja/Derby koetoimitsija myös auki. Koepäälliköksi ei vielä ole saatu 
halukkaita. Jaoksille myös mietintään koepäällikkö ja voi ehdottaa Hallitukselle. 

Koepäällikkö ”koordinaattorina”, tulee keskustella metsästysseurojen kanssa 
(koskee pääasiassa kenttäkokeita).  Koeviikko on hektinen, sekä kerhon 
kokeiden tuomareiden järjestämistä. Kesällä ja alkusyksystä maastoseurantaa,
  

108§ MM-kisajoukkueen kustannukset, erotus Lufthansan toiminnasta 
 Laskelma käyty lävitse MM-kisareissusta, kustannuksista ja avustuksista. 
 Kennelliiton avustus on vielä saamatta. 

Lufthansan lennon epäselvyyksistä ehdotetaan laskun hyväksymistä, jossa yhtiö 
ei palauttanut täyttä summaa perutuista lennoista jonne ei saanut koiria ottaa 
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mukaan. Päätetään että korvaus menetystä rahoista/lennosta maksetaan 
osallistujalle täysimääräisesti takaisin. 

  
109§ Nuorten koirien koulutusviikonlopun  jaosvastuut 

2021 pointterijaos käytännössä hoiti viikonlopun, 2022 suurin vastuu ollut 
irlanninsetterijaoksella. Kuinka saataisiin tasattua vastuita tulevaisuudessa? 
Tehty aikaisemmin jaotuksella pointterit/gs-jaos ja 
irlanninsetterit/englanninsetterijaos.  
Näissä ollut epätasaista toteutumista jaosten kesken.  
Hyvä tulevaisuudessa jakaa eri osa-alueille vastuita jaosten kesken, jotta ei kaadu 
liikaa vain muutamien järjestettäväksi. 
   

110§ Jaosten ja toimikuntien terveiset  
 ES-jaos: tasaista toimintaa,  
 GS-jaos: jaoksessa menee hyvin, aktiivista porukkaa. JTO:ta työstetty ja tuodaan 

vuosikokoukseen hyväksyttäväksi.  
 IS-jaos: hyvin mennyt, uutena puheenjohtajana oppimista on ollut.  JTO hyvällä 

mallilla ja tullut jo Kennelliitossa kommentit. Koetuomareita ollut hankala saada 
vuoden kokeisiin. 

 Pointterijaos:  Ei erityisiä terveisiä, aktiivinen syksy saatu nyt päätökseen. 
Koulutuksia suunniteltu ensivuodelle, sekä Nordic pointer match taas 
suunnitelmassa. 

 Puheenjohtajien kesken ollut oma ryhmä hallituksen pj;n vetämänä, mikä todettu 
hyväksi käytännöksi. 

 
 Koulutustoimikunnassa tällä hetkellä arvokisojen tuomareiden mietintä 

menossa.  
 
 Sponsorointi/yhteistyökuviot, Olli Prättälä;  
 Chevalier saatu hyvä kumppani kanakoirakerholle. 
 Toiveena jaoksille, jos halutaan palkintoja kilpailuihin niin ne olisi hyvä tietää jo 

vuosisuunnitelmassa. Ilmoittakaa viimeistään toukokuuhun mennessä Ollille joka 
koordinoi sponsorointia.   

 
111§ Muut asiat 

a) Kokeen järjestämisohje. Koetoimitsijoille koottaisiin ohje, mitä tulee ottaa 
huomioon kun järjestää kokeen. Tulee koota ja saada jakoon viimeistään 
helmikuussa -22. Nimetään ohjetta valmistelemaan Jarkko Mannersuo joka 
konsultoi sitten kokeiden järjestäjiä kenttä/metsä ja tunturikokeista. Käydään 
ohjetta lävitse tammikuun kokouksessa.  

b) Koetulosten näkyminen www-sivuilla, nostetaan sivun reunalle facebook- 
feed. 

 
        112§ Kokouksen päättäminen/seuraava kokous 
 Seuraava kokous pidetään 25.1.2023 klo 19.00, teams 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 21.30 
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 Vakuudeksi 30.11.2022 
 
  

  
 ______________________________ 
 Kirsi Tuominen 
 sihteeri 
 KKK-HHS Ry 
 
 
  


