PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017
Aika

17.01.2017 klo 18.00

Paikka

Oikari, Oikarintie, Uurainen

Paikalla:

Holm Risto
Kolehmainen Tuula
Kuusrainen Tuomo
Lappalainen- Kajan Tarja
Lindqvist Antti
Paananen Mika
Rantakari Juha
Koitela Mika
Tarvainen Seppo
Tiusanen Matti
Toivola Katri

Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Nina Kivelä
Juha Rantakari, Mika Paananen, Katri Toivola ja Antti Lindqvist jääväsivät itsensä 12§ käsittelyn
ajaksi. Varapuheenjohtaja Matti Tiusanen johti kokousta §12§ ajan.

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 18.39
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen jäsenet on kirjallisesti kutsuttu 1 viikkoa ennen kokousta ja läsnä oli tarpeeksi hallituksen
jäseniä, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Asialistan hyväksyminen
Lisättiin kohta 11§ Jäsenyhdistys anomus, jonka jälkeiset kohdat numeroitiin uudelleen. Hyväksyttiin
lisäyksen jälkeen asialista.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille tarkistukseen ja
tarkistettu versio kokousmateriaalien mukana. Tarkistettuun pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1).
5§ Ilmoitusasiat
Ei ilmoitus asioita.

6§ Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset
Käytiin läpi anotut kurssit ja koe anomukset. Päätettiin puoltaa ja hyväksyä kurssi ja koeanomukset
(Liite 2.1, 2.2 ja 2.3)

Kennelpiirin ryhmänäyttelyanomus vuodelle 2018 on hylätty, koska anomus tehtiin myöhässä.
Todettiin asia.
7§ Tuomari- ja koetoimitsijakortit
Käytiin läpi anotut tuomari- ja koetoimitsija kortit ja hyväksyttiin ne.
Käytiin läpi ylituomari koulutukseen tulleet anomukset. Ylituomari koulutukseen puoltoa anovat:
Mervi Tirkkonen- RALLY-TOKO, myönnettiin puolto
Timo Kiiski- KEAJ, myönnettiin puolto
Petri Lahtinen-KEAJ, myönnettiin puolto
Heikki Kosunen-DRAJ,AJOK- Koetoimitsijakorttia ei ole anottu, joten koetoimitsija kokemusta ei ole.
Ei myönnettyä puoltoa. Pyydetään lisäselvityksiä.
8§ Talousasiat
Kennelpiirin hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuksi vuodelle 2017 pysyisi samana eli
40 €.
9§ Tiedottajan asiat
Ei asioita.
10§ Sankarikoirahakemus
Sankarikoiran titteliin on tullut yksi hakemus. Pelastuskoirajaosto esittää, että sankarikoira titteli
vuodelta 2017 myönnettäisiin Jenni Laaksosen belgianpaimenkoira groendale uros, Talvihallan
Bregolle (FIN 42433/08) “Urmo”. Käytiin läpi hakemus ja päätettiin myöntää koirakolle sankarikoira
titteli.
11§ Jäsenanomus
Ruotinkylän Metsästysseura Ry anoo Kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä. Tarkistettiin anomus ja
säännöt ja hyväksyttiin jäsenanomus.
12§ Ylituomareitten Kennelliiton koulutusten avustus
Juha Rantakari, Katri Toivola, Antti Lindqvist, Mika Paananen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn
ajaksi. Varapuheenjohtaja Matti Tiusanen johti kokousta 12§ ajan.
Kennelliitto järjestää kaikkien lajien ylituomareille pakollisen koulutuksen vuonna 2017.
Koulutustilaisuuksia on lähimpänä piiriämme Tampereella, Kuopiossa ja Seinäjoella. Sihteerille on
tullut kyselyitä, korvaako piiri matkakuluja tuomareille, koska koulutus on pakollinen ja sen järjestää
Kennelliitto. Sihteeri Anu Lintula esitti muiden piirien päätöksiä, koskien kilometrikorvauksia
ylituomareiden pakolliseen Kennelliiton järjestämään koulutukseen. Keskusteltiin, että yhteiskyyditys
on vaikea järjestää, koska bussin lähtöpaikalle on kuitenkin ajettava pitkiä matkoja. Keskusteltiin,
että piirillä on sääntönä, että ylituomareille maksetaan 1 ja 2 osion matkakulut. Esitettiin, että
ylituomareille ei makseta matkakuluja kyseiseen koulutukseen. Päätettiin, että ylituomareille ei
makseta matkakulukorvauksia.
13§ Beaglejaoston tietokoneen hankinta
Beagle jaosto esittänyt korvaus anomuksen tietokoneesta (650 €). Keskusteltiin, että Kennelpiiri
hankkii tietokoneet vain toimihenkilöilleen. Päätettiin, että Kennelpiiri ei korvaa tietokonetta
14§ Vuosikokousasiat
Valtakirjojentarkistus: Tarja Lappalainen-Kajan ja Katri Toivola

Toiseksi sihteeriksi: Tarja Lappalainen-Kajan
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettäväksi kysytään Jukka Rouhiaista.
Esityslistalle tulevat sääntömääräiset asiat ja Kennelpiirin sääntöuudistus sekä Kennelpiirin toimitilan
hankintaan budjetoitava rahamäärä. Esitettiin, että vuosikokoukselle viedään päätettäväksi budjetti
Kennelpiirin tilojen hankintaa varten. Budjetoidaan 120 000€ ja hallitukselle lisävaltuudet neuvotella
lisäpääomasta.

15§ Stipendihakemus
Kennelpiirille on tullut stipendi hakemus á 150 €: Pohjoismaiden mestaruuskokeen PK-koe. Sunique
Unity Om. Tiina Lehtomäki ja Seija Leppänen. Päätettiin myöntää 150 € stipendi.

16§ Kennelpiirin toimitilat
Työvaliokunta on pitänyt kokouksen, jossa asiaa on käsitelty. Lisäksi työvaliokunta kävi katsomassa
Ahjokatu 13, Jyväskylä toimitilaa, jossa on 520 m2, josta on irrotettavissa 310 m2 tai kokotilana siten,
että 210 m2 on vuokralla tällä hetkellä. Vastike 310 m2 tiloissa on n. 600€. Neliöhinta on n. 1100 €
eli 310 neliön hinta on 310 000€. Todettiin, että ulkotilat ovat hiukan ahtaat ja hinta on liian korkea.
Työvaliokunta käsitteli myös Oikarin mahdollisuutta, jossa tehtäisiin yhteistyötä Ajokoirayhdistyksen
kanssa. Työvaliokunta esittää, että mikäli päädytään rakentamaan Oikariin, rakennetaan vain
varasto. Tarmo Leinonen Ajokoirayhdistyksestä oli esittelemässä työvaliokunnalle Oikarin tilan
mahdollisuutta, jossa tontille olisi n. 500€ vuokra/vuosi ja Kennelpiiri maksaisi itse vesi, sähkö ja tie
kulut. Keskusteltiin, että Oikarin tilan omistus on Ajokoirayhdistyksellä, jolloin myös päätösvalta on
Ajokoirayhdistykselle, jolloin toiminnan kehittäminen sivusta on mahdotonta. Lisättiin, että
Kennelpiirin on mahdollista rakentaa myös toimitilat mutta tontin vuokrahinta on silloin erilainen.
Keskusteltiin, että vuosikokoukselle on tehtävä selkeät esitykset mahdollisuuksista varastotilan ja
toimitilojen osalta. Esitettiin, että vuosikokoukselle esitetään budjetoitu esitys Oikarin tilalle
rakennettavassa varastosta. Esitettiin, että työvaliokunta tekee esityksen hallitukselle seuraavaan
kokoukseen. Esitys Oikarin tilalle rakennettavasta varatsosta vedettiin takaisin ja päätettiin että
työvaliokunta tekee seuraavaan kokoukseen esityksen asiasta.
Työvaliokunta jatkaa selvittelyä ja tuo asian seuraavaan kokoukseen.
17§ Vuokrahinnat Kennelpiirin kalustolle
Käytiin läpi Kennelpiirin kalustolle vuokrahinnat, jotka peritään vuokraajilta, jotka eivät ole
Kennelpiirin jäsenyhdistyksiä. Päätettiin hyväksyä esitys.
18§ Seuraavan kokouksen jaostonesittely
Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen esittelemään toimintaansa seniorijaosto.
19§ Muut asiat
Risto Holmin syntymäpäivä on ollut 5.1.2017 (60-vuotta)
Juha Rantakari syntymäpäivä on 15.6.2017 (70-vuotta)
Matti Lehmussaari syntymäpäivä on 13.6.2017 (70-vuotta), heitä päätettiin muistaa jollakin tapaa.
20§ Kennelpiirille saapunut posti
-

koirayhdistyksien jäsenjulkaisuja

21§ Seuraava kokous
15.3.2017 klo 18.00 Oikarissa

22§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

_______________________________

______________________________

Juha rantakari, Pj

Anu Lintula, sihteeri

______________________________________
12§ puheenjohtaja Matti Tiusanen

