PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017
Aika

20.06.2017 klo 19.00

Paikka

Kievarin Rantapirtti, Koskenpää

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
Toivola Katri
Hallituksen ulkopuolelta: Anu Lintula, Jarmo Hilpinen, Nina Kivelä, Kati Taipale,
Ilona Peltola, Anna Rimppi, Minna Moisio, Asta Muilu, Tuomo Liukkunen, Jyrki
Toljander, Sami Selänniemi, Mirva Kakko

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Rantakari avasi kokouksen klo 19.05
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 asialistaan 10§ Jäsenyhdistysanomus ja muutettiin siitä eteenpäin olevien pykälien
numerointi. Hyväksyttiin asialista edellä mainituin muutoksin.
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
Kennelneuvoja/aluekouluttaja Kati Taipale järjestää Jyväskylässä kotimaisten rotujen kasvattajien
illan 21.6.2017 klo 17.30-20.30. Kotimaiset koirarodut kansallisaarteinamme -hankkeen tavoitteena
on kertoa laajalle yleisölle suomalaisista koiraroduista ja edistää niiden säilymistä ja kasvatustyötä.
Tältä pohjalta Kennelliitto käynnistää yhdessä kotimaisten rotujen rotujärjestöjen myötävaikutuksella
kotimaisten rotujen kasvattajille suunnatun kasvattajien infotilaisuuden alueittain. Tilaisuuden
vetäjinä toimivat kennelpiirin kennelneuvoja ja paikalla on myös Kennelliiton edustaja. Tilaisuudessa
käytännön asioihin apua mm. rekisteröinnin ja kotimaisten rotujen terveystutkimusten osalta.
Tilaisuuden kulut kattaa Kennelliitto.

Kennelliiton nuorisotoimikunta on nimennyt piirimme toiseksi nuorisotoiminnan kouluttajaksi
koeajalle 22.5.2018 asti Ilona Peltolan. Samaisessa kokouksessa nuorisotoimikunta myönsi eron
Anu Lintulalle nuorisotoiminnan kouluttajan tehtävästä 31.12.2017 alkaen.
Kennelliiton valtuusto kokoontui 28.5.2017 Helsingissä. Piiriä edustivat Tarja Lappalainen-Kajan
sekä Juha Rantakari.
Valtuusto päätti, että Valtakunnallisten Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut-otteluiden
järjestämissääntöä väljennetään niin, että nämä ottelut voidaan järjestää loka-marraskuun aikana.
Aiemmin ottelut tuli järjestää lokakuun toisen ja marraskuun toisen viikonvaihteen välisenä aikana.
Muutoksen taustalla on se, että hirvijahdin aloitusta on muutettu metsästyslaissa. Valtuusto päätti
myös näiden otteluiden järjestämissääntöön lisäyksen, jonka mukaan Haukku-ottelussa ja
Hirvenhaukut-ottelussa ei saa toimia tuomarina kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja,
haltija tai omistajan perheenjäsen. Lisäksi päätettiin, että näiden otteluiden järjestämissääntö
muutetaan järjestämisohjeeksi. Jatkossa järjestämisohjeeseen hyväksyy Kennelliiton hallitus, ei
valtuusto. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.8.2017 alkaen
Kennelliiton hallitus on myöntänyt Urpo Rasinkankaalle Emeritusylituomari -arvonimen.
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta hyväksyi Suomen Mäyräkoiraliiton esittämän koko koekauden
kestävän järjestämisohjeen Mäyräkoirien ajokokeeseen ja se tulee voimaan 1.8.2017 alkaen.
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta hyväksyy Suomen Pystykorvajärjestön esityksen
Kuningatarottelun järjestämisohjeeseen tehtävästä muutoksesta; Ottelu järjestetään vuosittain
viikonloppuna kolme viikkoa ennen Hirvenhaukut-ottelua torstaista-sunnuntaihin välisenä aikana.
Pystykorvajärjestön hallituksen luvalla voidaan pätevästä syystä poiketa mainitusta
järjestämisajankohdasta. Muutos tulee voimaan 1.8.2017 alkaen.
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta hyväksyy Suomen Beaglejärjestön esityksen kokokauden
kokeesta beaglein ajokokeessa. Kokokauden koe otetaan käyttöön beaglein ajokokeessa BEAJ ja
beaglein osalta ketunajokokeessa KEAJ 1.8.2017 alkaen.
Suomen Beagle järjestö Ry on valinnut vuoden 2016 paikallisyhdistykseksi Keski-Suomen Beagle
Ry:n
Suomen Riistakeskus on myöntänyt irtipitoluvan elokuun muutamalle kokeelle sekä karhunhaukutus
luvan. Ilveksen haukutuslupaa ei myönnetty tänäkään vuonna.
Kennelliitto järjestää Kennelpiirien neuvottelupäivät 15.-16.9.2017.

6§ Kurssi-, koe- ja näyttelyanomukset
Ei kurssi-, koe- tai näyttelyanomuksia.
Suomen Sileäkarvaiset Noutajat anoma koe Korpilahti 13.7.2017 siirrettiin pidettäväksi 14.15.7.2017 sama paikka, mutta yhden päivän koe muutetaan pe-la kahden päivän kokeeksi.
Lisäksi saman yhdistyksen anoma koe Euraan 4.-5.8.2017 siirretään pidettäväksi Keuruulle 2.3.9.2017. Siirto varmistettu sekä Kennelliitosta, että Satakunnan Kennelpiirin sihteeriltä.
Todettiin kokeen siirrot.
7§ Tuomari- ja koetoimitsijakortit
Käytiin läpi uudet kirjoitetut palkintotuomari- ja koetoimitsija kortit. (Liite3) Hyväksyttiin uudet
palkintotuomari- ja koetoimitsija kortit.
Kennelliitto on myöntänyt uusia ylituomari oikeuksia: Rauno Pieksämäki (LINT), Juha Tuomanen
(SPME, SPME-V) ja arvosteluoikeuksia Heli Herranen (TOKO)

8§ Talousasiat
Jäsenlaskut on postitettu jäsenistölle ja laskun eräpäivä on ollut 15.6.2017.

9§ Tiedottajan asiat
Nettisivuja koskeva kysely on lähetetty sähköpostitse yhdistyksille täytettäväksi sihteerin toimesta
toukokuun alussa.
10§

Jäsenyhdistysanomus
Sport Dogs Amazeme Ry anoo Suomen Kennelliiton ja Keski-Suomen Kennelpiirin
jäsenyyttä.
Käytiin läpi yhdistyksen säännöt ja anomus ja hyväksyttiin Sport Dogs Amazeme Ry KeskiSuomen Kennelpiirin jäseneksi. Sihteeri Anu Lintula välittää yhdistyksen anomuksen
Kennelliittoon.

11§

Muut asiat
Keski-Suomen Ajokoirayhdistys Ry täyttää 50-vuotta 5.8.2017 klo 15.00 Oikarissa.
Kennelpiiriä menee edustamaan Juha Rantakari ja vie muistamiseksi kiertopalkintopokaalin.
Kati Taipale on hyväksytty uudeksi aluekouluttajaksi Keski-Suomen kennelpiiriin.
Juha Rantakari on käynyt katsomassa Muuramessa Hiekkarinteen tanssilavaa, joka voisi
olla mahdollinen kennelpiirin tiloiksi. Bussilla ei pääse 3 km lähemmäksi. Tiluksilla on
tanssilava, puuvaja ja erillinen kahvio rakennus. Kunnasta ei ole selvitetty kaava
suunnitelmia, mahdollisesti lähelle on tulossa luonnonsuojelualuetta. Tila on ainakin vuoden
2017 käytössä tanssilavan osalta. Alustava hinta-arvio on 55 000 € mutta hinta ei ole vielä
virallinen. Todettiin, että tilat eivät täytä kaikkia kennelpiirin tarpeita varaston osalta.
250 neliöinen uusi varastohalli on rakentunut Seppälänkankaan alueelle ja asiaa ryhdytään
selvittämään onko tila millainen, minkä hintainen. Sekä Vasarakatu 22 on myös varastohalli,
jota lähdetään selvittämään. Asiaan palataan tulevissa kokouksissa.

12§

Kennelpiirille saapunut posti
-

koirayhdistyksien jäsenjulkaisuja
Teltta tarjous sähköpostilla
Koe- ja kilpailutoimikunnan sähköposti koskien kotimaisten rotujen otteluiden valintakokeiden
avustuksia
Käytiin tullut posti läpi ja todettiin, että uusille teltoille ei ole tarvetta ja koe- ja
kilpailutoimikunnan sähköpostiin todettiin, että piiri voi edelleen päättää itsenäisesti kokeen
avustuksista. Keski-Suomen Kennelpiirissä maksetaan avustus osallistumismaksuista.

13§

Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää 7.9.2017 klo 18.00, Oikarissa. Juha-Matti Paananen varaa
tilan.

14§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48

_______________________________

______________________________

Pj, Juha Rantakari

Sihteeri, Anu Lintula

