
   
 

Kanta-Hämeen kanakoirakerhon hallituksen kokous 1/2019 

Aika 1.3.2019 klo. 18.00 – 20.45 

Paikka     
 
Osallistujat    

Turengin Wanha Asema, Asematie 6, Janakkala 
 
Esa-Pentti Lukkarinen (pj)  
Timo Helén 
Jyri Hänninen 
Kari-Pekka Lassila (ei paikalla) 
Anne Pekkanen 
Mika Savolainen (ei paikalla) 
Hanna Heinonen (siht) 
Teemu Ala-Hynnilä (kutsuttu asiantuntija) 
  

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.17 
 

2. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijoiden toteaminen: Hyväksyttiin 
esityslista ja todettiin paikalla olijat. Kari-Pekka osallistuu tarvittaessa puhelimen 
välityksellä. Mika Savolainen ilmoittautui poissaolevaksi. 

 
3. Rahastonhoitajan ja jäsensihteerin valinta: 

 
- Rahastonhoitajaksi valittiin Anne Pekkanen 
- Jäsensihteeriksi valittiin Teemu Ala-Hynnilä 
- Hallituksen sihteeriksi valittiin Hanna Heinonen 
- Varapuheenjohtajaksi valittiin Kari-Pekka Lassila 
- Koetoiminnasta vastaavaksi valittiin Timo Helén  
- Koulutusvastaavaksi valittiin Jyri Hänninen 
-Jahti-vastaavaksi ehdotettiin Mika Savolaista, varalle Kari-Pekka Lassila. 
Puheenjohtaja keskustelee asiasta vielä Mikan kanssa, joka ei ollut paikalla 
kokouksessa. 

 
 
 
 
 

 
 



   
4. Kerhon kotisivujen ja jäsenrekisterin uudistaminen 

 
- Pääätettiin, että kerhon kotisivut ja jäsenrekisteri siirretään 

Yhdistysavaimelle (yhdistysavain.fi). Teemu Ala-Hynnilä alkaa rakentamaan 
kerholle uusia kotisivuja ja päivittää jäsenrekisterin uuteen ohjelmaan. 
Jatkossa mm. jäsenmaksujen lähettämiset sekä tapahtumiin ja talkoisiin 
ilmoittautumiset voidaan hoitaa tämän kautta. Kerhon jäsenille tulee sivujen 
valmistuttua ohjeet ja linkki sähköpostilla/tekstiviestinä sivustolle 
kirjautumiseen ja tietojen päivittämiseen. 

- Liisa Valgamaa on lupautunut hoitamaan vanhojen kotisivujen tarvittavat 
päivitykset huhtikuun -19 loppuun asti. 

- Uudet kotisivut pyritään saamaan käyttöön huhtikuun alusta alkaen. 
- Anne Pekkanen irtisanoo vanhat kotisivut 1.5.2019 lähtien. 

 
5. Vuoden 2019 KAER-kokeiden anominen ja ilmoittaminen 

 
- Koetoiminnasta vastaava Timo Helén anoo Kennelliitosta kerhon nimissä 

pidettävät kokeet. Timolle lisätään Omakoira.fi palveluun ylläpitäjäoikeudet 
kokeiden ilmoittamista varten. Samalla päivitetään puheenjohtajan ja 
sihteerin tiedot. Puheenjohtaja on asiasta yhteydessä kennelpiirin sihteeriin. 

- Facebook:iin ja kotisivuille laitetaan kysely halukkaista kokeiden järjestäjistä. 
Lisäksi myöhemmin sivuille laaditaan ohje siitä, mihin kustannuksiin kerho 
ottaa kokeiden järjestämisessä osaa.  

- Kerho järjestää tänä vuonna piirinmestaruuskokeen sekä nuorten koirien 
haasteottelun Salpauselän kanakoirakerhon kanssa (Porkkalan Kartano, 
Lammi). 

- ’Hämeen Hitain’- haasteottelun (Pirkanmaa-Khkk) järjestämisen hoitaa Sami 
Salo. 

- Timo tiedustelee Satakunnan kanakoira-kerholta kiinnostusta järjestää 
yhdessä haasteottelu avoimenluokan koirille. 

- Timo ja Jyri laativat hallituksen seuraavaan kokoukseen ohjeistuksen ja 
kriteerit kerhon järjestämiin haasteotteluihin osallistujien valitsemisesta.  

 
6. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä koulutuksista ja tapahtumista 

sopiminen 
- Nuorten koirien Junkkari-henkinen vesityötreeni kesäkuun alussa ja 

heinäkuussa. Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kouluttajana ylituomari 
Jussi Suomaa 

- Avoimet vesityötreeni Rengossa ja Topenolla sekä Hauholla ja Lammilla kesän 
aikana. Tarkemman ajankohdat sovitaan seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. 

- Avoimet TOKO-treenit toukokuussa x 2, kouluttajana ylituomari Mika 
Karppinen. Paikkana Hauho, Uiskola. 



   
- Nuorten koirien Junkkari-henkiset peltotreenit x2 luonnonlinnuilla, 

syyskuussa. Paikka, riippuen syksyllä peltojen puintitilanteesta. 
- SimWayHunt simulaattoritreenit Hahkialan Kartanolla kevään aikana x 2. 

Ajankohta tarkentuu myöhemmin 
- NORD-näyttely Riihimäellä elokuun lopussa. Talkootyönä kehähuolto ja 

kahvilan pyörittäminen.  
- Jyri Hänninen järjestää haulikkotreenit Hyvinkäällä 4x kesän aikana. Max 12 

henkilöä kerralla. Kerho hoitaa radan varauksen. Tarkemman tiedot sovitaan 
myöhemmin. 

- Marraskuussa kerhon ampumamestaruus-kilpailut. 
- Suunnitelluista tapahtumista ja talkoista ilmoitetaan tarkemmin kerhon 

uusilla kotisivuilla tapahtumakalenterissa kevään aikana. 
 

7. Kerhon viestintä ja jäsentiedottaminen 
 
- Kaikki hallituksen jäsenet aktivoituvat Facebook-tiedottamisessa. Sivuille voi 

jakaa myös fiiliksiä, kuvia yms., jotta saadaan toimintaa ja keskustelua. 
 

8. Muut asiat 
- Hallitus myöntää kerhon tilin käyttöoikeuden kerhon puheenjohtajalle, Esa-

Pentti Lukkarinen, ja rahastonhoitajalle, Anne Pekkanen sekä antaa 
rahastonhoitajalle valtuudet poistaa käyttöoikeudet aiemmilta 
vastuuhenkilöiltä, jotka eivät enää ole vuodelle 2019 valitussa hallituksessa. 

- Hallitus valtuuttaa rahastonhoitajan, Anne Pekkanen, sopimaan pankin 
kanssa, että kerhon tilitä avataan Web Service pankkiyhteys Yhdistysavain 
Rekisteriin. 

 
9. Seuraava kokous 

 
- 12.4.2019 klo 18.00 Hahkialan kartanossa. 

               
10. Kokouksen päättäminen 
 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.45. 
 

 


