PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2017
Aika

15.03.2017 klo 18.00

Paikka

Oikari, Oikarintie, Uurainen

Paikalla:

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

Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Anna Rimppi, Nina Kivelä
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 18.27.
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
Hyväksyttiin asialista seuraavin lisäyksin: 13§ Koko kauden kokeet ja palkintotuomarikurssi
ajok/beaj, 14§ Ansiomerkkianomus, 15§ Jäsenyhdistysanomus ja 16§ Aluekouluttaja asiat
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille tarkistukseen ja
tarkistettu versio kokousmateriaalien mukana. Tarkistettuun pöytäkirjaan korjattiin §16 neliöhinnaksi
1100€. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (Liite 1).
5§ Ilmoitusasiat
Tuula Kolehmaiselle on myönnetty Kennelliiton kultainen ansiomerkki ja se luovutetaan Tuulalle
Keski-Suomen Kennelpiirin vuosikokouksessa 29.3.2017.
Suomen Kennelliiton hallituksen kokous on päättänyt, että se katsoo Hanka-Erä Ry:n ja Yläkintauden Metsästysseura Ry:n eronneeksi Suomen Kennelliitosta.
Riistakeskus on myöntänyt irtipitoluvan anotuille kokeille ajalle 1.-3-19.8.2017. Sihteeri Anu Lintula
välittää luvan kokeenjärjestäjille ja tiedottaja Nina Kivelä lisää sen Kennelpiirin nettisivuille.
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta hyväksyi 15.2.2017 mäyräkoirien ajokokeeseen ns.
kokokauden kokeen.

Seppo Tarvaisen kenneltiloissa on vieraillut kennelneuvoja Kati Taipale ja käynti on ollut erittäin
miellyttävä kokemus.
6§ Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset
Käytiin läpi kurssi-, ja koeanomukset ja päätettiin hyväksyä anomukset. (Liite 2.1 ja 2.2)
7§ Tuomari- ja koetoimitsijakortit
Käytiin läpi myönnetyt kortit ja päätettiin hyväksyä ne. (Liite 3)
Morko Marille on myönnetty ylituomarioikeudet PAIM, PAIM-T ja PAIM-E
8§ Talousasiat
Käytiin läpi kennelpiirin tilinpäätös 2016. Tulos on -3022,42 € tappiollinen. Päätettiin hyväksyä
tilinpäätös ja laittaa se tarkistettavaksi toiminnantarkastajille.
9§ Tiedottajan asiat
Kyselylomake unohtunut laittaa vuosikokouskutsun mukana. Asia korjataan ja laitetaan se
jäsenlaskujen mukaan.
10§

Vuosikokous 2017
Maaret Tapio tuo Kennelliiton tervehdyksen kokoukseen.
Käytiin läpi kennelpiirin toimintakertomus 2016, toimintasuunnitelma 2017 ja talousarvio
2017. Päätetiin hyväksyä toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi
vuosikokoukselle.

11§

Pet Expo, Jyväskylä, 25.-26.3.2017
Keski-Suomen Kennelpiirillä on oma osasto messuilla. Messuosastolla työskentelevät: Tarja
Lappalainen-Kajan, Tuula Kolehmainen, Antti Lindqvist, Nina Kivelä. Juha Rantakari on
perjantaina rakentamassa messuosastoa.
Lisäksi Juha Rantakari on hoitanut messujen yhteydessä olevaan pentunäyttelyyn
rokotustentarkastajia ja pissatusalueelle heinäpaaleja.
Nuorisotoiminnan kouluttaja Anu Lintula on edustamassa nuorisojaostoa Kennelliiton
nuorisostandilla.
Sihteeri Anu Lintula on pyytänyt tarjouksen messuosaston tausta kankaasta. Marrow Oy on
laittanut tarjouksen Blockout kankaasta, joka olisi hankinta hinnaltaan 889 €. Päätettiin, että
jatketaan selvittelyä.

12§

Kennelpiirin toimitilat ja budjettiesitys vuosikokoukselle
Hiekkarinteen tanssilavan on tulossa mahdollisesti myyntiin ja se voisi olla yksi
potentiaalinen kiinteistö. Myyntiin tulo ei ole vielä varmaa, joten asia jää hautumaan.
Työryhmä on kokouksessaan keskustellut, että Kennelpiirin tulisi perustaa
kiinteistöosakeyhtiö, jonka kautta hoidettaisiin tilanhankinta, rahoitus ja toiminta.
Keskusteltiin, että tulisi selvittää onko kiinteistöosakeyhtiön mahdollista saada
yleishyödyllisiä tukia. Myönteisenä asiana nähtiin, että kiinteistöosake yhtiöön olisi
mahdollista saada mahdollisesti ulkopuolisia yrittäjiä.

Keskusteltiin, että hallituksen ja vuosikokous täytyisi päättää ensiksi millaista kiinteistöä
Kennelpiirille ryhdytään hankkimaan.
Keskusteltiin, että mikäli Kennelpiiri rakentaa ajokoirayhdistyksen Oikarin tilalle, niin tällöin
rakennetaan pelkkä varasto, joka ei vie Kennelpiirin toimintaa eteenpäin. Kennelpiiri ei ole
itsenäinen ja päätösvaltainen kiinteistön ja tontin suhteen, jos rakennus sijaitsee toisen
yhdistyksen mailla. Tarve koulutus ja kokoustiloille on myös huomioitava, osa hallituksesta ei
näe tätä tarvetta vaan nähtiin tarve vain varastolle. Keskusteltiin, että viime kokouksessa
päätetty 120 000€ budjetti ei riitä tilojen rakentamiseen tällä hetkellä, joten
lisärahan tarve on ilmeinen.
Päätettiin, että pidämme kiinni päätöksestä, että vuosikokoukselle esitettään 120 000€
käyttöbudjetti.
13§

Koko kauden koe ja palkintotuomarikoulutus ajok/beaj
Beagle järjestö hyväksynyt beaj-koko kauden kokeen ja Kennelpiirin osalta esitettiin, että
ajokoirayhdistys ottaa vastaan ajokoirat ja beagle yhdistys ottaa vastaan beaglet.
Päätettiin, että ajokoirayhdistys ottaa vastaan koko kauden osalta ajokoirat ja beagle
yhdistys beaglet.

14§

Ansiomerkkianomukset
Viitasaaren Kennelkerho Ry anoo Olavi Niskaselle Keski-Suomen Kennelpiirin kultaista
ansiomerkkiä. Käytiin läpi anomus ja päätettiin myöntää kultainen ansiomerkki.
Kennelpiirin hirvikoirajaosto anoo Olavi Kaipaiselle Keski-Suomen Kennelpiirin hopeista
ansiomerkkiä. Käytiin läpi anomus ja päätettiin myöntää hopeinen ansiomerkki.

15§

Jäsenyhdistysanomus
Sport Dogs Amazeme Ry anoo Keski-Suomen Kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton
jäsenyyttä. Käytiin läpi hakemus ja yhdistyksen säännöt ja päätettiin pyytää tarkennusta
toimialueesta.

16§

Aluekouluttaja asiat
Aluekouluttaja Tuula Kolehmainen tarvitsee aisaparin. Päätettiin, että toimesta laitetaan
avoin haku ja Nina Kivelä harkitsee tehtävää. Anu Lintula harkitsee pestiä mutta esteeksi voi
tulla sihteerin ja rahastonhoitajan työt piirissä.

17§

Seuraavan kokouksen jaostonesittely
Seuraava kokous on vuosikokous ja sen yhteydessä pidettävä järjestäytymiskokoukseen ei
kutsuta jaostoa esittelemään toimintaansa mutta niiden jälkeiseen kokoukseen kutsutaan
ajokoirajaosto.

18§

Muut asiat
Risto Holm on täyttänyt alkuvuodesta 2017 60-vuotta ja piiri antoi lahjaksi 100 €.
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirissä on vuosikokouksessa päätetty kokeilusta, jossa piirin
häntävero lasketaan 10 %: iin vuosiksi 2018 – 2019. Kokeiluun pyydetään vielä Kennelliitolta
lupa.
Paviljongin kanssa on käyty keskusteluja Paviljongin vuokran kohtuullistamisesta, jotta
näyttelyt olisivat kannattavampia. Neuvottelut ovat sujuneet hyvin ja mahdollisia vuokran
alennuksia on tulossa. Viime vuosina vuokra on noussut kohtuutonta vauhtia.

Staffoshirenterrierien erikoisnäyttelyyn on tullut kysely, maksetaanko matkakulut
näyttelyohjaajille, jos heidät kutsutaan auttamaan tulostallennus ohjelman kanssa.
Matkakuluja ei korvata.
19§

Kennelpiirille saapunut posti
-

-

20§

koirayhdistyksien jäsenjulkaisuja
Kutsu suurpeto- ja hirvisidosryhmien kuulemistilaisuuksiin 7.3.2017
Kennelpiiriä edustamassa on ollut Juha Rantakari ja Juha kertoi kokoontumisen
keskusteluista ja kuulumisista.
Cheng-Yu Pan yhteistoiminta pyyntö sähköposti
Anna Rimppi kaverikoirajaostosta on ollut yhteydessä Cheng-Yu Paniin ja on
lupautunut auttamaan projektissa. Apuja tarvittaisiin erityisesti tiedottamisessa, jotta
kasvattajia joilla pentueita on löytyisi pentuehuoneeseen. Kennelpiiri ei osallistu
projektiin mutta kukin henkilökohtaisesti voi mainostaa asiaa kasvattajille.
Seuraava kokous
Seuraava kokous on vuosikokous 29.3.2016 klo 19.00 ja sen jälkeen pidettävä
järjestäytymiskokous.

21§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27

_______________________________

______________________________

Puheenjohtaja, Juha Rantakari

Sihteeri, Anu Lintula

